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Onderstaand treft u de beantwoording aan van de schriftelijke vragen die uw fractie gesteld heeft. 
 
Vraag 1: 
Hoe kijkt u zelf tegen deze evaluatie aan? 
 
Antwoord 1: 
Het is goed dat Maastricht is meegenomen in het onderzoek dat heeft plaatsgevonden in 186 landen. 
Maastricht staat als relatief kleine stad tussen veel wereldsteden. Dat betekent dat Maastricht 
wereldwijd in beeld is als stad voor expats. Het onderstreept het internationale karakter van de stad 
en het belang van de expat gemeenschap. We staan (aan de onderkant van) de lijst ook tussen niet 
de minste steden als Parijs, Tokio, Milaan en Rome. 
 
Tegelijkertijd biedt het onderzoek informatie om te kijken wat er beter kan en hoe we de expats zich 
welkom kunnen laten voelen binnen, en behouden voor, onze (Eu)regio. 
 
Een positief uitgangspunt is daarbij, dat wij weten dat expats die daadwerkelijk gebruik maken van 
de dienstverlening van ons expat centre, deze hoog waarderen. Wij monitoren en evalueren de 
dienstverlening van het expat centre. Dit biedt een goede basis verder te bouwen. 
 
 
Vraag 2: 
Welke oplossingen ziet u om de kwaliteit van Maastricht als stad voor expats te verbeteren? Hoe 
gaat u uw beleid aanpassen om de aantrekkelijkheid van Maastricht te verbeteren voor expats? 
Welke rol zie u voor uzelf praktisch weggelegd? 
 
Antwoord 2: 
Onze consistente beleidslijn die we hebben ingezet, om expats zo goed mogelijk te helpen bij de 
formaliteiten en een vliegende start te geven in onze stad en regio verandert niet (door de resultaten 
van een onderzoek). 
 
Om u een actueel beeld te geven van wat speelt het volgende.  
We zijn trots dat de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) in 2020 heeft besloten de dienstverlening 
in Maastricht op het expat centre aan te bieden.  
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De gemeente heeft samenwerkingsovereenkomsten met alle Zuid-Limburgse gemeenten gesloten. 
Vanuit Maastricht wordt de inschrijving in de woongemeente versneld afgehandeld voor alle zestien 
gemeenten. In één afspraak met de IND en de gemeentelijke Publieke Dienstverlening worden de 
formaliteiten (inschrijving in het bevolkingsregister, verblijfsvergunning, BSN-nummer) en voorlichting 
over wonen en werken in Nederland en de regio gecombineerd in een ‘one stop shop’. Expats die 
hier gebruik van maken, waarderen deze dienstverlening zeer. 
Het expat centre werkt samen met het Grensinformatiepunt en de expatcentra van Aken en Hasselt. 
Zo kunnen nieuwkomers die willen wonen en werken in de Euregio beter bediend worden. 
 
Samen met de gemeenten Sittard-Geleen en Heerlen willen we het Expat Centre Maastricht Region 
regionaal verder door ontwikkelen. Onderdeel is de ontwikkeling van een regionaal portaal: 
‘Welcome to Maastricht Region’. Een expat kijkt immers verder dan de grenzen van een stad bij 
zijn/haar besluit om hier te komen werken en wonen. In het onderzoek worden bij voorbeeld als 
aandachtspunten geduid het carrièreperspectief en het vinden van betaalbare huisvesting. 
In beide gevallen is het bieden van een regionaal perspectief belangrijk. De regio (en Euregio) biedt 
een meer divers perspectief voor een vervolgstap in de woon- en werk carrière van een expat en van 
een partner. Dit vergroot de aantrekkingskracht van de (Eu)regio voor expats.   
 
Tot slot, dat internationaal gerenommeerde bedrijven kiezen voor Maastricht (en Zuid-Limburg) en 
het aantal expats groeit, ondersteunt onze ambities op dit vlak verder. 
 
 
Vraag 3: 
Hoe gaat u deze resultaten inpassen in uw stadsvisie? 
 
Antwoord 3: 
Bovenstaande actielijnen zijn al via diverse speerpunten geborgd in de Stadsvisie en de 
Economische Visie. Het speerpunt kennisstad Maastricht benoemt expliciet het belang van het 
aantrekken en behouden van internationale werknemers. Het speerpunt ‘netwerkstad Maastricht’ 
duidt op het belang van regionale of Euregionale samenwerking. Voor de noodzakelijke versterking 
van de internationale en Euregionale arbeidsmarkt is samenwerking essentieel. 
 
 
Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, 
 

 
Vivianne Heijnen 
Wethouder Economie, (Eu)regionalisering, Wonen en Sociale Innovatie 


