
Beste heer, mevrouw, 
  
De gemeenteraad van Maastricht organiseert op 20 april 2021 een digitale stadsronde over de 
Wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht 2020 per 1 juli 2021 
i.v.m. algemene voorziening scootmobielen (Wmo). Het doel van de stadsronde is een dialoog te 
hebben tussen belanghebbenden en raadsleden. Tijdens de bijeenkomst kunt u uw mening kenbaar 
maken.  
 
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met een wijziging van de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning waarna uitvoering gegeven kan worden maatregel 2.5 uit de pre-
begroting: Scootmobielen inregelen als algemene voorziening per 1 juli 2021. 
 
Achtergrond raadsstuk 
Het voorstel is een uitwerking van maatregel 2.5 uit de pre-begroting. De raad heeft bij het aannemen 
van deze maatregel de volgende kaders meegegeven aan het college. 

- de toegankelijkheid van deze voorziening dient overeind dient te blijven en een scootmobiel dient 

individueel beschikbaar dient te zijn/blijven voor personen die hierop aangewezen zijn (dus niet 

enkel een deelconcept aanbieden); 

- 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. 

 
Korte samenvatting 
Voorliggende raadsnota geeft uitvoering aan de door de raad gestelde kaders. Het gaat hier specifiek 

om de kaders met betrekking tot de klantbijdrage die verschuldigd is indien inwoners gebruik maken 

van deze algemene voorziening scootmobielen. Om tot daadwerkelijke in- en uitvoering over te gaan 

dient de Verordening maatschappelijke ondersteuning per 1 juli 2021 op onderdelen gewijzigd te 

worden. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 

 

Het voorstel is erop gericht dat inwoners die behoefte hebben aan een vervoersvoorziening in de 

vorm van een scootmobiel, in de toekomst gebruik maken van een algemene voorziening waarvoor 

een lichte toegangstoets geldt. Indien deze toets met positief resultaat is doorlopen, zullen gebruikers 

een eigen keuze maken tussen verschillende typen scootmobielen. Dat doen zij samen met de 

leverancier van deze algemene voorziening. Voor de scootmobiel wordt een bijdrage gevraagd. De 

hoogte van deze bijdrage wordt afhankelijk van het type scootmobiel waarvoor gekozen wordt. Aan 

iedereen wordt de kostprijs van de scootmobiel gevraagd, waarna gebruikers een aanvraag kunnen 

indienen voor een financiële tegemoetkoming in de meerkosten. Deze tegemoetkoming, van 30% of 

60% van de kostprijs, wordt afgestemd op de inkomenscategorie waartoe men behoort. 

  

De gevraagde bijdrage past ruimschoots binnen het normale bestedingspatroon zoals onderzocht 

door het NIBUD. Daarbij draagt dit voorstel bij aan het normaliseren van de kosten van vervoer, zoals 

iedereen deze maakt en waarin iedereen een eigen afweging maakt. 

 
Het volledige voorstel vindt u vanaf 8 april via deze link. Wanneer u op de stadsronde klikt, opent er 
een scherm met alle relevante stukken. 
 
 
 

https://raad.gemeentemaastricht.nl/user/meeting/action=view/id=669


Deelnemen aan de digitale stadsronde?  
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze digitale stadsronde. Deze vindt plaats op 
dinsdag 20 april tussen 17.00 uur en 18.30 uur. U kunt deelnemen op verschillende manieren.  
 

 U kunt vooraf schriftelijk of digitaal via bijvoorbeeld een brief, e-mail of een opgenomen 
videoboodschap uw mening met ons delen. Liefst is uw bijdrage zo kort en krachtig mogelijk. 
Uw bijdrage wordt dan toegevoegd aan de stukken en agenda van de stadsronde, zodat de 
raadsleden er vooraf kennis van kunnen nemen en deze mee kunnen nemen in hun 
overwegingen.  
Uw videoboodschap uploadt u op YouTube. Via e-mail stuurt u de link van uw video.  
Bijdragen die als niet ordentelijk worden aangemerkt, kunnen worden geweigerd en zullen niet 
worden gepubliceerd.  
Uw bijdrage mailt u liefst uiterlijk 14 april 2021 naar griffie@gemeenteraadmaastricht.nl, vermeld 
daar bij dat het gaat om de stadsronde Wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning. 
 

 U bent tijdens de stadsrondes digitaal aanwezig via Microsoft Teams 
Microsoft Teams is een online vergadertool. Het kent verschillende toepassingen. U kunt de 
software downloaden op uw computer via https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-
365/microsoft-teams/free of u kunt de app installeren op uw mobiele apparaat via de App store of 
via Google Play. Van de griffie ontvangt u -nadat u zich heeft aangemeld- een link om deel te 
nemen aan de stadsronde en een uitleg over de werkwijze tijdens de vergadering. U mag een 
bijdrage doen van maximaal 3 minuten en u kan aanwezig blijven in de vergadering om later 
vragen te beantwoorden van de raadsleden. Als u dat wilt, oefenen we van tevoren met u om te 
kijken of alles goed werkt. De stadsronde wordt live uitgezonden. Aanmelden om deel te nemen 
kan door onderstaande tabel in te vullen en deze u uiterlijk 14 april 2021 te mailen naar 
griffie@gemeenteraadmaastricht.nl. 

 

Stadsronde Wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning op 20 april 2021 

Naam  Organisatie  
(indien van 
toepassing) 

Emailadres, waarmee 
u deelneemt aan 
Microsoft Teams 

Telefoonnummer  

    

 
De betrokken raadsleden kunnen beide mogelijkheden volgen en u vragen stellen naar aanleiding van 
uw inbreng. De stadsronde is bedoeld voor het gesprek tussen de inwoners en de raad. Bij behoefte 
en gelegenheid kunnen raadsleden na afloop nog informatieve vragen aan het college stellen over 
feiten of ter verheldering. Het politieke debat vindt echter in de raadsronde plaats. Deze staat gepland 
voor dinsdag 25 mei 2021, waarna besluitvorming in de raadsvergadering van 22 juni 2021 is voorzien. 
 
Details 

 Datum digitale stadsronde is 20 april 2021. 

 Aanvang programma om 17.00, einde voorzien om 18.30. 

 De digitale stadsronde wordt live uitgezonden. U kunt de vergadering volgen via  
Raad.GemeenteMaastricht.nl. 

 Indien u digitaal wilt deelnemen, dan is aanmelden verplicht. 

 Aanmelden en of het aanleveren van brief, mail en of video kan via: 
griffie@gemeenteraadmaastricht.nl.  

 Reageer uiterlijk 14 april 2021 wanneer u in wilt spreken 

 Reageer uiterlijk 14 april 2021 wanneer u een bijdrage wilt delen. 
Omdat het kan gebeuren dat de agenda in de tussentijd wijzigt, vragen wij u de actuele agenda in de 
gaten te houden. De agenda en de stukken zijn via de bovenstaande link te raadplegen. 
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Vragen? 
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@gemeenteraadmaastricht.nl of 
telefoonnummer (043) 350 40 46. 
  
Met vriendelijke groet,  
  
Henk-Jan Bodewitz| (Griffier)  
Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht | Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht | 
www.gemeentemaastricht.nl 
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