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Betreft: Technische vragen CDA Bestuursrapportage 2021 
 
 
Geacht College, 
 
Naar aanleiding van de Bestuursrapportage 2021 heeft onze fractie de volgende technische vragen:  
 

1. Blz. 14; Graag vernemen wij de grootste posten van de 88N ‘overig’. 
2. Blz. 14; Evenementen. De redenen van het voordelige resultaat, zoals beschreven, zijn 

Corona gerelateerd. Toch rekent u niet het volledige voordeel van 100V bij de post ‘Corona 
gerelateerd’ resultaat maar slechts 75V. Graag uitleg. 

3. Blz. 16; Welke investeringen zijn niet uitgevoerd dan wel uitgesteld in de categorie sport 
aangezien u lagere kapitaallasten heeft m.b.t. het investeringsprogramma sport? 

4. Blz. 17; Waarom is het ontvangen geld herstelfonds cultuur als nadelig bestempeld? 
5. Blz. 17; Graag vernemen wij de grootste posten van de 70V en 139N in categorie ‘overig’. 
6. Blz. 17; Graag vernemen wij de grootste posten van de 27N en 87N in categorie ‘media 

overig’. Ons is niet helder wat hier volgens u onder valt. 
7. Blz. 18; Steunpakket Corona Sociaal. Wat doet de gemeente concreet met deze gelden om de 

positie van jongeren, ouderen en kwetsbare groepen te verlichten? 
8. Blz. 19; Betekent het tekort in het minimabeleid dat het aantal mensen in de armoede in 

Maastricht is gestegen? Zo niet waardoor ontstaat dit tekort? 
9. Blz. 19; U schrijft: ‘De bedoeling is dan om dit jaar en de komende jaren diegenen met 

moeilijkheden op de arbeidsmarkt als gevolg van corona extra te ondersteunen.’  
A. Hoe beoordeelt u bij de inzet van deze gelden in de komende jaren of de moeilijkheden 

corona gerelateerd zijn?  
B. Welke criteria hanteert u? 
C. Wat is de looptijd van deze gelden uit het steun- en herstelpakket? Of zijn deze gelden 

blijvend voor de gemeente Maastricht? 
10. Blz. 24; Graag vernemen wij de grootste posten van de 88N ‘overige’ taakveld 0.1 Bestuur. 
11. Blz. 28; De baten onder taakveld belastingen ‘overige’ kennen een behoorlijke nadelige post 

van 207N. Graag meer uitleg over wat hieronder valt en hoe dit resultaat is ontstaan. 



                                          

 

 
In afwachting van uw antwoord, 
 
Gabrielle Heine 
Nol Beckers 
Niels Peeters 
Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht 


