
 

 

 

 

 

 

 
Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp  Jaarstukken 2019 en liquidatiebalans SSC-ZL 

Datum Behandeling  18 mei 2021 

Portefeuillehouder  Wethouder F. Bastiaens 

Aanwezig  Via video-vergaderen: woordvoerders, wethouder Bastiaens, ambtenaar Coenen, 
de voorzitter en secretaris. Via de livestream: raadsleden, burgerleden, en burgers. 

Woordvoerders  Peeters (CDA), Steijns (SPM), Passenier (GroenLinks), Gardien (D66), Borgignons 
(PvdA), Van Heertum (VVD), Heijnen (SP), Garnier (Partij Veilig Maastricht), 
Martin (SAB), Van Est (50PLUS), Gunther (Groep Gunther). 

Voorzitter  Dhr. Severijns 

Secretaris  Dhr. Verkooijen 

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en schetst de inhoud en 
het verloop van de ronde. Daarbij herinnert hij aan de huishoudelijke regels in 
verband met het digitaal vergaderen. 
 
Vervolgens krijgen alle woordvoerders de gelegenheid om in twee termijnen een 
bijdrage te leveren en op elkaar te reageren. Er worden vragen gesteld en 
opmerkingen gemaakt over o.a.: de toekomst van het personeel en de 
samenwerking met andere gemeenten (Cloud Shared Point).  
 
De portefeuillehouder reageert - ambtelijk ondersteund door de heer Coenen - op 
de bijdragen van de woordvoerders. 
 
De voorzitter inventariseert of het voorstel rijp is voor behandeling in de 
raadsvergadering en of het een hamerstuk is. De aanwezige fracties vinden het 
voorstel rijp voor besluitvorming en beschouwen het stuk als een hamerstuk. De 
voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 

Toezeggingen   / 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 
Rondebriefje Raadsronde 
 

Onderwerp Raadsvoorstel Jaarstukken 2019 en liquidatiebalans per 15-12-2020 SSC-ZL 

Datum dinsdag 18 mei 2021 

Portefeuillehouder Wethouder F. Bastiaens 

Programmanummer 0 Bestuur en ondersteuning 

Behandelend ambtenaar Fedor Coenen 
Telefoonnummer: 043-3504940 
fedor.coenen@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, gepland op 25 mei 2021 

Verloop voorgaande 
proces 

Begin 2020 is besloten om de samenwerking op het gebied van 
bedrijfsvoeringstaken binnen het Shared Service Center Zuid-Limburg te 
beëindigen. De Maastrichtse raad heeft hier op 26 mei 2020 mee ingestemd. 
Als sluitstuk van dit proces dient nog kennis genomen te worden van de 
jaarstukken 2019 alsmede de liquidatiebalans per 15-12-2020 van het 
inmiddels opgeheven SSC-ZL. 

Inhoud  Het SSC-ZL sluit met een tekort van maximaal 211.000 euro, gelijkelijk te 
dragen door de drie deelnemende gemeenten. Het Maastrichtse aandeel van 
maximaal 70.333 euro past binnen de begroting 2020 en wordt verwerkt in de 
gemeentelijke jaarrekening. 

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 

Technische vragen te beantwoorden, voor zover deze niet al vooraf schriftelijk 
zijn gesteld. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

N.v.t. 

Vervolgtraject Na behandeling in de raadsronde op 18 mei 2021 zal het raadsvoorstel ter 
besluitvorming  geagendeerd worden voor de raadsvergadering van 25 mei 
2021. 

 


