
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

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

Datum 25 mei 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Bastiaans 

Programmanummer 6 Sociaal domein 

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

Doel van de bijeenkomst Raadsleden zijn met elkaar en de wethouder in debat getreden ten behoeve 
van het voorbereiden van besluitvorming over het voorliggende raadsvoorstel 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Gemeenteraad 

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. 

 

Op 20 april jl. heeft een stadsronde plaatsgevonden waarin het gesprek met de 
stad heeft plaatsgevonden over voorliggend raadsvoorstel. 

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 

Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar en de 
wethouder in het kader van voorbereiding van besluitvorming over het 
voorliggende raadsvoorstel. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Politieke vragen te beantwoorden, en via de voorzitter deel te nemen aan het 
politiek debat waar nodig. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft geen rol in een raadsronde. De ambtenaar kan immers 
nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de ambtenaar 



 

 

 

 

 

 

een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van de 
voorzitter. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

 Eventueel als toehoorder de digitale vergadering te volgen. 

Vervolgtraject Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering van 22 juni 2021. 

 


