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Onderstaand treft u de beantwoording aan van de schriftelijke vragen die uw fractie gesteld heeft. 
 
Vraag 1: 
1. Hoeveel van de bezuinigingsopgaven die we in 2019 hebben vastgesteld, zijn volledig afgerond? 
a. Welke staan nog open, en kunt u ons in een tabel aangeven in hoeverre wij jaarlijks voldoen in de 
opgave die wij met elkaar hebben afgesproken? In 2019 per bezuiniging graag de status laten zien 
per jaar? 
 
Antwoord 1: 
Het antwoord op deze vraag wordt integraal beantwoord bij vraag 2. Zie antwoord 2.  
 
Vraag 2: 
2. Zijn er opgaven die wij niet gehaald hebben? 
a. Zo ja, zijn deze gecompenseerd door andere maatregelen? 
b. Indien deze financieel niet gecompenseerd zijn, komt het college dan met een voorstel om deze 
alsnog te halen of in te lopen? 
c. Wat is het totale bedrag dat in 2021 gerealiseerd moest zijn en heeft u dat denkelijk voor het eind 
van het jaar ook daadwerkelijk gerealiseerd, zo niet, welke actie gaat u daarop ondernemen? 
 
Antwoord 2: 
Wij stellen de volgende integrale beantwoording voor de vragen 1 & 2 voor.  
We gaan ervan uit dat u met de bezuinigingsopgaven uit 2019 de bij de pre-begroting 2021 
vastgestelde bezuinigingen in het Sociaal Domein bedoelt. De betreffende budgetten zijn verlaagd 
met de bedragen van deze bezuinigingen. In die zin is alles in de begrotingscijfers vertaald.  
Zaak is nu om het ook te realiseren, zodat we bij de jaarrekening niet alsnog tekorten hebben. Bij de 
jaarrekening 2021 zullen we een update geven van de stand van zaken rondom de realisatie van de 
bezuinigingen met de focus op het jaar 2021. Voor de komende jaren blikken we vooruit op de 
realisatie van de bezuinigingen in het budgettaire kader van het coalitieakkoord en het eerste 
uitvoeringsbeeld 2022. Daar waar we knelpunten ervaren, sturen we bij of dragen we alternatieven 
aan. 
Om u toch al eerder dan bij de genoemde P&C-producten van de laatste informatie te voorzien, 
delen wij hierbij een overzicht. De eerste staat voor de totale bezuinigingsopgave van 
geconcretiseerde bezuinigingen uit de pre-begroting 2021. Dit is exclusief de algemene taakstelling 
budgetplafonds. 
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Vraag 3a: 
3. Voor 2022 is ons sociaal domein begroot op 256.058 miljoen tegenover de 267.894 miljoen in 
2021, heeft het college de financiële taak in de hand om deze besparing ook te realiseren in 2022? 
a. Kunt u garanderen dat u de volledige besparing gaat halen die we in de begroting hebben 
opgenomen? 
 
Antwoord 3a: 
Wij hebben vanzelfsprekend de intentie om de besparingen in zijn volledigheid te realiseren zoals 
opgenomen in begroting 2022. Garanties kunnen we uiteraard niet geven, daar waar we knelpunten 
ervaren, sturen we bij of dragen we alternatieven aan. 
 
Vraag 3b: 
b. Indien u als college signalen krijgt uit de organisatie dat u de taakstellingen misschien niet gaat 
halen, komt u dan naar de raad terug en houd u ons actief op de hoogte? 
 
Antwoord 3b: 
U wordt conform financiële verordening periodiek geïnformeerd over de voortgang van de realisatie 
van de taakstellingen in onze P&C-producten. 
 
Vraag 3c: 
c. Wanneer taakstellingen mogelijk niet gehaald worden komt u als college dan zelf actief naar de 
raad met sturing om de problemen te verhelpen en de taakstelling op een andere manier in te vullen 
of met een herstelplan? 
 
Antwoord 3c: 
U wordt jaarlijks door middel van twee tussentijdse rapportages geïnformeerd over de realisatie van 
de begroting van de gemeente. Waar nodig zullen we met alternatieven komen om taakstellingen te 
kunnen realiseren. 
 
Vraag 4: 
4. Wat is de totale uitgave aan WMO-huishoudelijk hulp sinds 2019 per jaar tot 2021 en de prognose 
voor 2022? 
a. Hoeveel personen maken er ieder jaar gebruik van? 
b. Indien er een stijging is, waaraan ligt dit? 
 
Antwoord 4: 
Het aantal cliënten dat gebruik maakt van de dienstverlening huishoudelijke hulp stijgt. De toename 
is grotendeels te wijten aan een verhoogd gebruik van de doelgroep met midden en hoge inkomens 
(> € 30.000). De oorzaak hiervan ligt in de landelijke invoering van het abonnementstarief.  
In 2021 verwachten wij desondanks dezelfde uitgaven. De verklaring is dat personele krapte bij 
thuiszorgaanbieders heeft geleid tot verminderde leveringsbetrouwbaarheid bij bestaande cliënten en 

Rijlabels Som van 2021 Som van 2022 Som van 2023 Som van 2024

Blauw: betreft een PM post die nog gekwantificeerd moet worden -               -               -               -               

Geel: maatregelen ingevoerd, maar monitoring opzetten 1.022            1.396            1.772            2.072            

Groen: bezuiniging gerealiseerd, geen actie meer nodig 3.584            4.400            4.658            4.703            

Oranje: bezuiniging op schema, maar nog uit te voeren zaken 1.041            2.456            3.266            4.041            

Paars: mogelijke nieuwe bezuinigingen -               -               -               -               

Rood: bezuinigingen niet op schema, interventie management noodzakelijk 848               848               848               848               

Zwart: definitief geen mogelijkheid tot bezuiniging 235               610               1.580            1.685            

Eindtotaal 6.730            9.710            12.124          13.349          
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langere wachttijden bij nieuwe cliënten. Dat geeft zodoende een vertekend beeld omdat de uitgaven 
normaliter hoger zouden zijn geweest. Door de aanpak van de wachtlijstproblematiek, de groei van 
het aantal cliënten en de bovengemiddelde tariefstijging, verwachten wij dat de uitgaven in 2022 
weer toenemen. 
 

Huishoudelijke hulp 2019 2020 2021 (prognose) 2022 (prognose) 

Uitgaven 13,5 mln. 15,1 mln.  15,2 mln. ± 15,5 mln. 

Cliënten 4865 5350 5499 ± 5800 

 
Vraag 5: 
5. Indien de WMO-huishoudelijke hulp zware stijgingen doormaakt, zijn er dan mogelijkheden die de 
raad heeft om dit te beperken zodat het betaalbaar blijft voor diegenen die het echt nodig hebben? 
a. Kunt u eventuele maatregelen kort aan ons uitleggen? 
b. Gaat u - indien de situatie zich voordoet - zelf maatregelen nemen om eventuele beperkingen te 
beperken? 
 
Antwoord 5: 
Een aantal door de raad besloten bezuinigingsmaatregelen heeft betrekking op het dossier 
huishoudelijke hulp. In de begroting – zie tabel bij antwoord 4 -  is het effect hiervan verwerkt. Het 
betreft hier de maatregel om het aandeel PGB binnen de dienstverlening huishoudelijke hulp te 
vergroten (2.4) en de opdracht tot alternatieve invulling van de niet-realiseerbare maatregel om de 
indicatierichtlijn Hulp bij het Huishouden naar het normenkader van KMPG Plexus en Bureau HHM 
aan te scherpen (2.9).  
 
Het abonnementstarief in de Wmo heeft de balans verstoord om ondersteuning en zorg in te kunnen 
zetten voor de inwoners die dat echt nodig hebben. Het terugdraaien van het abonnementstarief 
dient op landelijk niveau te gebeuren. Gemeenten hebben hierin geen beleidsvrijheid. De 
gemeentelijke lobby om dit te bewerkstelligen draait op volle toeren (zie 
https://vng.nl/nieuws/voorstel-gemeenten-tot-herziening-abonnementstarief-wmo). In het recente 
regeerakkoord is alvast de intentie opgenomen de komende periode toe te werken naar een 
eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp met landelijke normen en met oog voor 
betaalbaarheid van lage- en middeninkomens. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 
 
De Secretaris,                      De Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.J.C. Kusters J.M. Penn-te Strake 


