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Technische vragen D66 Maastricht 

 

Historisch Centrum Limburg 

Raadsvoorstel 

1. Op pagina 4 staat “Daarnaast starten we bestuurlijke trajecten op met de diverse DVO-partners in 

het kader van mogelijke toetreding in 2023.” 

Vraag: Over welke mogelijke toetreding gaat dit? De DVO partners zijn namelijk toch al toegetreden 

tot de GR? Gaat dit om andere DVO partners dan die genoemd worden in het jaarverslag 2020? 

2. Op pagina 4 staat “Aan het bestuur wordt in het kader van resultaatbestemming, rekening 

houdende met vorenstaande bestemming overschot DTR-gelden 2020 ad € 37.000 en het negatief 

exploitatiesaldo 2020 ad € 58.779, voorts voorgesteld het totaal ad € 95.779 in mindering te brengen 

op de overige reserves.” 

Vraag: waarom wordt het overschot DTR gelden gezien als een negatief bedrag? Graag verder 

toelichten. 

3. Op pagina 5 staat “De verwachting is dat in de loop van 2021 de nieuwe Archiefwet in werking 

treedt, met daarin enkele ingrijpende wijzigingen. HCL zal deze ontwikkelingen volgen en de 

aangesloten organisaties informeren en adviseren.” 

Vraag: Volgens Nationaal Archief is de inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet pas voorzien in de 

zomer van 2022 of januari 2023. Welke activiteiten verwacht HCL in 2021 al uit te voeren? 

Jaarverslag 

4. Onder 3.1 staat “Plannen die in het eerste kwartaal met betrekking tot het e-Depot waren 

gemaakt konden in het tweede kwartaal niet worden uitgevoerd. Vanwege de bovengenoemde 

veranderingen bij de rijksoverheid werd besloten om meer te werken aan de achtergrond en het 

herijken van het e-Depot voor het HCL en 2020 werd zodoende een overgangsjaar en gebruikt om 

onder andere het e-Depot stevig in het meerjarenbeleidsplan uit te zetten en een eigen strategie 

voor het regionale HCL te bepalen voor de komende jaren. 

Vraag: wat is nu medio 2021 de status van de plannen rondom de ontwikkeling van een e-depot? 

 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg 

Vraag 1: BLZ 34. Waarom dragen de gemeenten Sittard-Geleen, Meerssen en Landgraaf minder bij in 

de begroting dan voorgaande jaren en Maastricht een significant hoger bedrag? 



 

 

BsGW 

1. Raadsvoorstel pagina 9: ‘’ Zo verwachten wij minder bezwaarschriften door het vooraf 

informeren van de WOZ-waarden, vooral gericht bij hogere waardestijgingen’’  

Kunt u deze verwachting met feiten onderbouwen, m.a.w. waarop zijn deze verwachtingen 

gebaseerd? 

 

 

 

Kredietbank 
1. Op pagina 7 van het raadsvoorstel worden verschillende risico’s genoemd. Hoe worden op 

die risico’s ingespeeld en geminimaliseerd? 

2. Op pagina 8 van het raadsvoorstel staat ‘De voorschotbedragen zullen naar verwachting wel 

ieder jaar hoger uitvallen als gevolg van de toename van de in te zetten dienstverlening.’’ 

Is het niet verstandig om hier in de begroting van de gemeente al rekening mee te gaan 

houden en te ondervangen? 

3. Algemene vraag: hoe kan het zijn dat door de jaren heen, er elke keer meer moet worden 

bijgedragen door de gemeentes om tekorten toe te dekken? Waar gaat het mis? M.a.w. 

waardoor ontstaan deze problemen? En hoe kan hier in de toekomst concreet 

verbeterslagen in worden gemaakt? 


