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Geacht College, 

 

Aanstaande dinsdag 23 februari 2021 staat op de agenda “Vaststelling onderhoudsplannen Openbare 
Ruimte, Vestingwerken, Vastgoed en Sport”. Bij het bestuderen van de stukken en het raadplegen van de 
‘Notitie Materiële Vaste Activa’1 zijn bij de fractie van de PvdA Maastricht de volgende vragen gerezen 
waar wij graag antwoord op willen hebben. 
 

1. Was/wordt tabel. Fijn dat we een overzicht krijgen hoe de financiën er nu uit gaan zien, maar hoe 

zagen de cijfers eruit? Het oftewel zijn de financiën aangepast? (Financiën pagina 15 en verder) 

 

2. Hadden deze voorstellen niet naar raad gemoeten? Het lijkt erop dat u bevoegdheden naar u 

heeft toegetrokken die niet bij u horen. 

 

3. In aanvulling op vraag 2. Had het door het college vastgestelde fietsplan ook niet gewoon door de 

gemeenteraad moeten worden vastgesteld? 

 

4. Waar zijn adviezen BBV in begroting 2021 verwerkt of is dit stuk afwijking van begroting? (BBV 

schrijft immers voor dat het vanaf 2021 dient in te gaan).  

 

5. Moet raad expliciet instemmen met het storten van €602.000 in de voorziening groen omdat dit 

eigenlijk een afwijking van BBV-regels is waar toestemming van de raad voor nodig is? 

 

6. Leidraad vestingwerken. Wat is actuele inschatting over kosten vijf koppen? Moet Maastricht 

deze kosten alleen dragen? Heeft u subsidie aangevraagd hiervoor? Waarom wel, waarom niet?  

’s-Hertogenbosch23 bijvoorbeeld heeft al succesvol meerdere subsidies ontvangen voor 

onderhoud van haar vestingwerken. 

 

                                                 
1 https://drimmelen.nl/file/6608/download 
2 https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/actueel/15e-europese-subsidie-voor-vestingwerken 
3 https://www.bastionoranje.nl/index.php?pagina=nieuws&categorie=27&artikel=15208 



 

 

7. Waarom is het rioleringsplan niet geactualiseerd? U kunt toch moeilijk in 2021 verwachten dat de 

raad het plan uit 2017/20218 vaststelt? Zekers als duidelijk is dat er tal van ontwikkelingen zijn. 

 

8. Zie vraag 7: Idem voor Leidraad verhardingen. Zeker nu Arcadis al in 2018 opperde nader 

onderzoek te doen naar meerjarencyclus. 

 
9. Volgens de ‘Notitie Materiële Vaste Activa’ vallen ook andere posten onder ‘Het activeren, 

waarderen, onderhouden en afschrijven van investeringen/kapitaalgoederen’, waaronder 

software (pagina 15) maar ook vastgoed (zie ook de titel van uw eigen raadsvoorstel). Over de 

Bonbonnière bijvoorbeeld is in de raad discussie geweest de afgelopen jaren. Wat is de reden dat 

niet alle onderwerpen uit de notitie worden afgedekt in het raadsvoorstel “Vaststelling 

onderhoudsplannen Openbare Ruimte, Vestingwerken, Vastgoed en Sport”? Wanneer kunnen wij 

een volledig en up to date voorstel verwachten? 

 

 

Namens de PvdA-fractie,  
 
Manon Fokke 
Christel de Vrede - van Gool 


