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Geacht college, 

 

De fractie van de VVD Maastricht vindt de zware bezuinigingsronde die we in 2019 hebben 

doorgevoerd belangrijk om te volgen. Het heeft namelijk een grote impact op onze burgers en 

bijvoorbeeld het niet halen van opgave kan weer grote gevolgen hebben op de Maastrichtse burger. 

Omdat wij in het sociale domein toch enkele onduidelijkheden proefden in de beantwoording, stellen 

wij nu enkele vragen om ons kort en duidelijk te informeren over de stand van zaken.  Indien u de 

cijfers niet precies heeft, zouden wij u willen vragen middels een bandbreedte of schatting het zo veel 

mogelijk te benaderen om ons van de gevraagde informatie te voorzien. 

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? 

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? 

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? 

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? 



   
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? 

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? 

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? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Guiseppe Noteborn Paul Limpens  
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