
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Stadsronde 

Onderwerp     Wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht    
   2020 per 1 juli 2021 i.v.m. algemene voorziening scootmobielen (Wmo) 

Datum Behandeling    20 april 2021 

Portefeuillehouder(s)    Wethouder Bastiaans 

Aanwezig  Via MS-Teams: mevrouw Wiegers en mevrouw Lecomte (insprekers) 
woordvoerders, wethouder Bastiaans, ambtenaar Hartholt, voorzitter en 
secretaris.  
 
Via de live-stream: overige raadsleden, burgerleden, ambtenaren, en burgers 

Woordvoerders    Van Loo (CDA), Boelen/Habets (SPM), Janssen (GroenLinks),  
  Mertens (D66), Van Gool (PvdA), Noteborn (VVD), Vrehen (SP),  
  Voorts (Partij Veilig Maastricht), Miesen (PVV), Meijer (50PLUS),    
  Nuyts (Liberale Partij Maastricht), Tiber (Groep Gunther),  
  Philipsen (Groep Alexander Lurvink) 

Voorzitter  Mevr. Van Ham 

Secretaris  Dhr. Golsteijn  

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en schetst de inhoud 
en het verloop van de ronde. Daarbij herinnert zij aan de huishoudelijke regels in 
verband met het digitaal vergaderen. 
 
Achtereenvolgens krijgen de insprekers uit de stad de gelegenheid om hun 
bijdrage te leveren. Na elke inspreker krijgen de woordvoerders de mogelijkheid 
om vragen te stellen. 

 
In de bijdrage van mevrouw Wiegers (Stichting Samen Onbeperkt) en in de 
vragen is er aandacht gevraagd voor: de situatie van de huidige 
scootmobielgebruikers, de protestactie van vorig jaar, de drempels voor 
(potentiële) gebruikers, individuele versus algemene voorziening, eigen bijdrage, 
participatietraject bij totstandkoming raadsvoorstel, aantal individuele 
scootmobielen. Stichting Samen Onbeperkt heeft te kennen gegeven dat ze nog 
informatieve/technische vragen hebben die ze schriftelijk zullen indienen. 

 
In de bijdrage van mevrouw Lecomte en in de vragen is aandacht gevraagd voor 
haar persoonlijke situatie en de mogelijkheden om de eigen bijdrage te betalen. 
 

  Na de bijdragen krijgen de woordvoerders de gelegenheid om nadere  
  verduidelijkende vragen te stellen. De voorzitter merkt daarbij op dat eventuele  
  informatieve/technische vragen aan het college schriftelijk voor de  
  raadsronde kunnen worden ingediend. Ook krijgt de wethouder de gelegenheid      
  om kort te reageren. 
 
  Tot slot bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit zij de vergadering. 

Toezeggingen 1. Wethouder Bastiaans zegt toe de openstaande vragen voor de raadsronde  
    schriftelijk te beantwoorden. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Stadsronde 

 

Onderwerp Wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht 
2020 per 1 juli 2021 i.v.m. algemene voorziening scootmobielen (Wmo) 

Datum 20 april 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Bastiaans 

Programmanummer 6 Sociaal domein 

Behandelend ambtenaar MHW Hartholt 
Telefoonnummer: 043-350 6017 
Michiel.Hartholt@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Inwoners en instellingen zijn in de gelegenheid gesteld hun opvattingen en 
standpunten betreffende het voorliggende voorstel kenbaar te maken aan 
elkaar en aan de raad. 

Vorm bijeenkomst Digitale stadsronde via Teams 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

De voorgestelde wijzigingen in de Verordening MO vloeien voort uit de 
besluitvorming over de pre-begroting 2021 en de Begroting 2021. Hiertoe is 
een uitgebreid participatieproces doorlopen. Reeds in maart 2020 is de 
onderlegger bezuinigingsproces gepubliceerd die toelichtingen op de nu 
voorgestelde wijziging omvatten. Stadsrondes en raadsrondes hebben in 2020 
plaatsgevonden om tot gedragen en zorgvuldige besluitvorming te komen.  

Inhoud  In de Begroting 2021 is maatregel 2.5 “Scootmobielen inregelen als algemene 
voorziening” aangenomen. Als kader is toen meegegeven dat: 

- de toegankelijkheid van deze voorziening gegarandeerd dient te blijven en 
een scootmobiel individueel beschikbaar dient te zijn/blijven voor personen die 
hierop aangewezen zijn; 

- een bijdrage zal worden gevraagd aan de gebruikers die rekening houdt met 
financiële draagkracht en die past binnen een normaal bestedingspatroon t.a.v. 
vervoerskosten. Maximaal zal de kostprijs van de voorziening worden 
gevraagd. 

Aan deze kaders is invulling gegeven in voorliggend raadsvoorstel. Hiertoe 
dient de Verordening MO per 1 juli 2021 gewijzigd te worden zodat 
overgegaan kan worden tot rechtmatige in- en uitvoering.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Te luisteren naar de inwoners/instellingen en hen te bevragen over hun 
standpunten 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Eventueel als toehoorder de digitale vergadering te volgen. Bij uitzondering 
kan de wethouder een korte reactie of toelichting geven op uitnodiging van de 
voorzitter. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

Eventueel als toehoorder de digitale vergadering te volgen. Kan op verzoek 
van de voorzitter een korte technische toelichting geven 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

In dialoog te gaan met elkaar en met de raad en hierin hun opvattingen en 
standpunten betreffende het voorliggende voorstel kenbaar te maken. 



 

 

 

 

 

 

 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja: de Integrale adviesraad sociaal domein, de adviescommissie 
seniorenbeleid Maastricht, Jongr, het CIMM en stichting Samen Onbeperkt 

Vervolgtraject Raadsronde op 25 mei 2021 waarna besluitvorming in de raadsvergadering 
van 22 juni 2021 is voorzien. 

 


