
 

 BINNENGEKOMEN 
 TEAM DOCUMENTSERVICES 
 D.D. 20 mei 2021 
 No. 2021-14951 
 Portefeuillehouder: Wethouder Bastiaans
 Organisatieonderdeel: BO-Sociaal 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht 
Postbus 1992 
6201 BZ  MAASTRICHT 

 
Maastricht, 20 mei 2021 

 
Betreft: Art. 47 vragen SP - financiële en sociale draagkracht inwoners met een beperking 
 
Geachte college,  
 
Het voorstel van het college om scootmobielen als algemene voorziening in te regelen zal extra 
kosten met zich meebrengen voor mensen met een beperking. De SP is zeer bezorgd dat dit voorstel, 
zeker als het bekeken wordt in combinatie met andere recente voorstellen, deze doelgroep zwaar zal 
raken.   
Vandaar dat wij u twee casussen voorleggen met de vraag om inzichtelijk te maken hoe de 
voorstellen op individueel of gezinsniveau uitpakken en of er ook sprake is van cumulatieve effecten.   
 
Casus 1: Betreft een inwoner van Maastricht, met een beperking, die al enkele jaren gebruik maakt 
van een scootmobiel, van vervoer op maat en van huishoudelijke hulp. Deze persoon leeft zelfstandig 
als eenpersoonshuishouden en heeft een inkomen, pensioen of Wajong/WIA-uitkering op het niveau 
tot 110% van de bijstandsnorm.  
Casus 2: Betreft een gezin, woonachtig in Maastricht, die beiden een beperking hebben, die al enkele 
jaren gebruik maken van een scootmobiel, van vervoer op maat en van huishoudelijke hulp. Dit gezin 
leeft zelfstandig als meerpersoonshuishouden en heeft een inkomen, pensioen of Wajong/WIA-
uitkering op het niveau tot 110% van de bijstandsnorm.  
  

1. Kan het college inzicht verschaffen hoeveel inwoners van Maastricht met een beperking 
onder de 110% van het bijstandsniveau leven, zoals beschreven in beide casussen? 

2. Kunt u in een overzicht aangeven van welke gemeentelijke regelingen in Maastricht de 
inwoners van casus 1 en 2 gebruik kunnen maken. Wij dachten zelf aan Wmo (graag 
uitgesplitst naar de diverse regelingen, maar in ieder geval huishoudelijke hulp, 
scootmobielen en de forfaitaire meerkostenregeling), diverse regelingen in het kader van de 
bijzondere bijstand, tegemoetkoming kosten aanvullende ziektekostenverzekering, de 
collectieve ziektekostenverzekering, vervoer op maat (Omnibuzz en Valys), kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen, vergoeding kosten gehandicaptenkaart.  

3. Kunt u in het staatje aangeven per voorziening hoeveel mensen met een beperking daarvan 
gebruik maken?  

4. Kunt u in het staatje aangeven welke bijdragen deze inwoner of dit gezin heeft ontvangen in 
het kader van deze regelingen, dan wel als eigen bijdrage heeft moeten betalen voor deze 
voorzieningen in 2019 en 2020 en tevens inzichtelijk maken hoe dit voor 2021 en 2022 zal 
worden als alle bezuinigingsvoorstellen uit de pre-begroting 2021 worden doorgevoerd? 
Maak daarbij gebruik van het voorzieningenoverzicht uit vraag 2. 



 

5. Kan het college inzicht geven welke gemiddelde extra uitgaven mensen met een beperking 
hebben per maand als gevolg van hun beperking? Wij dachten zelf in ieder geval aan extra 
medicijnkosten die niet worden vergoed, orthopedische schoenen, extra was, extra 
vuilniszakken voor medisch afval en incontinentiemateriaal, alarmeringsservice, kant- en 
klaar-maaltijden (omdat hulpverleners niet mogen koken en zelf koken fysiek niet kan), 
opladen van medische apparatuur en scootmobielen/rolstoelen.  

 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 

Peter Vrehen   Ariane Schut 
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