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Besluitenlijst vragen aan het college 

Onderwerp Vragen raadsleden aan het college conform art. 48 RvO 

Datum  11 december 2018  

Portefeuillehouder De vragen worden beantwoord door mevr. Penn – te Strake en mevr. De Graaf.  

Verloop proces / 
Vervolgtraject 

De mondelinge vragen en antwoorden vormen een onderdeel van de 
informatieplicht van het college. Het is aan de raad om te kijken wat met de 
informatie wordt gedaan. 

Aanwezig  15 aanwezigen.  

Fractie-
woordvoerders 

Dhr. Peeters (CDA), Dhr. Smeets (PVM), Mevr. Korsten (GroenLinks), Dhr. 
Schulpen (SAB), Vrehen (SP), Demas (D66).  

Voorzitter Dhr. Severijns  

Secretaris Dhr. Van der Aa 

Samenvatting en 
afspraken 

De voorzitter heeft iedereen van harte welkom. Dhr. Peeters (CDA) stelt vragen 
over handhaving foutief gestalde fietsen Centraal Maastricht (vragen CDA).  
 
Beantwoording burgemeester Penn – te Strake:  

- De pilot heeft ingezet op fietscoaches. Is het mogelijk om het gedrag van 
de parkerende fietser te beïnvloeden. Op verzoek van ruimte is 
vervolgens handhaving ingezet. De pilot loopt af op 1 januari 2019 en de 
evaluatie is er volgende week ongeveer. Deze moeten we eerst 
bespreken. Een van de dingen die we zien is het verdringingseffect van 
deze handhaving. Geregeld komen er klachten binnen van fietsen op 
andere plekken. De burgemeester zegt toe dat de evaluatie aan de 
gemeenteraad wordt gestuurd. Op 29 januari 2019 staat een ronde 
gepland over evaluatie meerjarenbeleid handhaven. Deze 
fietshandhaving van 3 dagen per week voor 3 maanden heeft 20.000 
euro gekost. Het college kan doorgaan tot 29 januari 2019 met 
handhaven (team mobiliteit draagt zorg voor de kosten). In de tussentijd 
kijken we naar de evaluatie en trekken we lessen hieruit wat betreft 
handhaving en afdeling ruimte komt met een voorstel voor de aanpak 
van de hotspots (plekken waar probleem is met stallen van fietsen. 
Stationsplein is daar ook één van als er niet gehandhaafd wordt. Er komt 
een plan van aanpak voor 29 januari 2019. Dit kunnen we betrekken in 
de ronde over handhaving.  

 
Aanvullende vragen: 

- Dhr. Peeters geeft aan dat er een verschil is tussen de hotspots. De 
aanpakken zijn anders. Burgemeester geeft aan dat het Stationsplein nu 
geen hotspot is, omdat er gehandhaafd wordt. Het is een 
fietsprobleemplek. Het verdringingseffect is heel relevant. Het college 
kan niet alles handhaven, daar is onvoldoende capaciteit voor. De 
prioritering is aan de raad. Tot 29 januari 2019 blijft er gehandhaafd 
worden. Gedragsverandering is van groot belang.  

https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/7137348/1
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- Dhr. Smeets geeft aan dat 13 november 2018 een motie is ingediend. 
Toen is er een negatief advies gegeven door het college. Is de situatie nu 
gewijzigd? Burgemeester geeft aan dat zij hier nu niet op kan 
antwoorden. Wethouder Krabbendam kan hier reactie opgeven.  

- Dhr. Peeters geeft aan dat hier op 13 november 2018 debat over is 
gevoerd. Er is wel een verschil. De hotspots zijn er. Wethouder 
Krabbendam heeft gezegd dat er pilot komt waarbij handhaving wordt 
ingezet. Die zou in 2019 beginnen. Toen is er gezegd laten we die pilot 
afwachten. Het Stationsplein zou niet vallen onder de hotspots vanwege 
eigen aanpak. Het CDA heeft daarom nu deze vragen gesteld. Het geeft 
nu wat ruimte dat de aanpak doorloopt tot 29 januari 2019. 

- Burgemeester Penn – te Strake geeft aan waarom er niet meer 
gehandhaafd wordt. College voert vastgestelde beleid uit van de 
gemeenteraad. Er wordt gehandhaafd op weesfietsen en wrakken. Niet 
op foutief gestalde fietsen, tenzij veiligheid in het geding is. Voor 29 
januari 2019 komt voorstel voor de hotspots en hoe we omgaan met 
Stationsplein.  

- Mevr. Korsten vraagt of er overleg plaatsvindt dat er meer 
fietsparkeerplekken moeten komen. Burgemeester Penn – te Strake 
geeft aan dat wethouder Krabbendam bepaalt hoe voorstel er uit komt 
te zien. Infrastructuurmatig moet dit goed georganiseerd worden. 
Fysieke oplossingen zijn ook nodig naast een gedragsverandering.  

- Dhr. Smeets vraagt of er specifiek alleen op Stationsplein wordt 
gehandhaafd. Op Stationsplein wordt gehandhaafd op alles, dus ook 
foutief gestalde fietsen. Dat is conform afspraak met gemeenteraad. Er 
komen nu klachten van bewoners van andere plekken. Daar gebeurt niet 
zoveel aan vanwege beperkte inzet capaciteit.  

- Dhr. Peeters heeft vraag over Magisch Maastricht op het Vrijthof. De 
gemeente heeft fietsenrekken weggehaald. Daar staan nu borden. Deze 
liggen nu echter nu langs de weg. Er staan nu dikke rijen van fietsen en 
brommers. Hoe zit het met de veiligheid? Daar moet op gehandhaafd 
worden. Burgemeester Penn – te Strake geeft aan dat hier door de 
gemeente al is ingegrepen.  

- Dhr. Vrehen vraagt aandacht voor mensen met een beperking en 
ouderen die zich moeten kunnen verplaatsen in de binnenstad. Er zijn 
veel onveilige situaties. Belangrijk dat problemen bij de hotspots 
opgelost worden. Wat is veilig en onveilig? Burgemeester Penn – te 
Strake geeft aan dat het echt een punt van aandacht is. Als er meldingen 
zijn komt handhaving langs. De handhavers zijn niet altijd daar waar het 
probleem is.  

- Dhr. Smeets vraagt ook aandacht voor de veiligheid. Er zijn steeds meer 
plekken waar het onveilig is. Wat is de definitie van onveilig? 
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Burgemeester Penn – te Strake geeft aan dat er geen onuitputtelijke 
handhavingscapaciteit is. Principieel is burgemeester het er helemaal 
eens.  

 
Mevrouw Korsten (GroenLinks) stelt vragen over terugloop aanmeldingen 
peuterspeelzalen (vragen GroenLinks). Beantwoording wethouder De Graaf:  
 

- Doet genoemde terugloop in het aantal aanmeldingen zich ook in 

Maastricht voor? Kwantitatief:  Over 2017 zagen we inderdaad een 

terugloop van het aantal kinderen dat zich aanmeldt voor de 

kinderopvang ten opzichte van 2016 (1025 kinderen in 2017 t.o.v. 1232 

in 2016, -16,8%). Het blijkt echter dat in Maastricht het aantal kinderen 

met een VVE-indicatie binnen het totaal aantal kinderen in Maastricht is 

toegenomen (23,5% in 2016 naar 31,4% in 2017). Het aantal 

peuters/ouders die een kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd is in 

2017 licht gedaald (van 75,3% in 2016 naar 73,8% in 2017). Omdat het 

jaar 2018 nog lopende is, hebben we hier helaas geen cijfers over 

beschikbaar.  

- Kwalitatief: In het algemeen geven de kinderopvangorganisaties in 

Maastricht aan dat zij herkennen dat er een drempel is voor ouders om 

de benodigde inkomensverklaring in te vullen/in te leveren. Op basis van 

het inkomen wordt echter de inkomensafhankelijke ouderbijdrage 

bepaald. Als dit duidelijk is, gaan ouders ook overstag om deze 

informatie toch aan te leveren. De kinderopvangorganisaties helpen 

ouders die het moeilijk vinden om het aanvraagformulier voor 

kinderopvangtoeslag in te vullen. Ouders kunnen o.a. ook terecht bij de 

Belastingtelefoon of bij diverse vrijwillige/maatschappelijke instanties in 

de stad. Het is voor de kinderopvangorganisaties natuurlijk niet 

inzichtelijk welke/hoeveel ouders niet aanvragen of zich niet tot hen 

melden wanneer deze ouders vooraf al concluderen dat het 

aanvragen/deelnemen aan kinderopvang aan de voorkant te complex is. 

Ook geven zij aan dat de economie van invloed is op de aanmeldingen; 

als het beter gaat met de economie dan is er minder vraag naar 

peuteropvang en meer vraag naar kinderopvang in verband met meer 

werkende ouders. De terugloop wordt met name gesignaleerd bij de 

groep kinderen die geen VVE-indicatie hebben en waarvan de ouders 

niet onder de Wet Kinderopvang vallen/niet alle twee werken. Deze 

ouders hebben het beeld dat deelname aan de peuteropvang veel 

rompslomp met zich meebrengt.  

https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/7140434/1
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- Zo ja, bent u bereid in samenwerking met de organisaties van 

peuterspeelzalen naar mogelijke oplossingen (bv meer hulp bij de 

administratieve rompslomp) te zoeken? Op basis van het antwoord op 

vraag 1 concluderen we dat de terugloop in Maastricht beperkt is; voor 

de VVE-doelgroep is er zelfs een stijging van het deelnamepercentage te 

zien. De terugloop wordt met name herkend bij kinderen die geen VVE-

indicatie hebben en waarvan de ouders niet onder de Wet Kinderopvang 

vallen/niet alle twee werken. Deze ouders/verzorgers hebben het beeld 

dat deelname aan de peuteropvang veel rompslomp met zich 

meebrengt. Oplossing hiertoe zou niet zozeer liggen in bijvoorbeeld 

meer hulp bij administratie, maar in het ‘beeld herstellen’ dat deelname 

aan de peuteropvang een complex aanvraagproces is. Bij dit 

aanvraagproces is volgens zeggen van de kinderopvangorganisaties 

voldoende hulp beschikbaar, áls ouders zich melden.   

- Wilt u de eventueel gesignaleerde problemen onder de aandacht van de 

betrokken landelijke overheden (Ministerie van Sociale Zaken) brengen? 

Op basis van antwoord 1 en 2 lijkt signalering naar landelijke overheden 

in dezen niet noodzakelijk. Onze gemeente heeft overigens nauwe 

contacten via de Kopgroep Kindcentra (bestuurlijk) en via de VNG-sessies 

rondom kinderopvang (ambtelijk). In deze gremia worden effecten van 

landelijke wijzigingen besproken en wordt eventueel een (gezamenlijk) 

reactie richting landelijke overheden afgestemd. De 

kinderopvangorganisaties bespreken deze ontwikkelingen ook met hun 

brancheorganisaties, die op hun beurt ook weer in verbinding staan met 

landelijke overheden. 

Mevr. Korsten bedankt de wethouder voor beantwoording. Er is in Maastricht 

geen reden voor oplopende zorg. Wethouder De Graaf geeft aan dat dit de 

conclusies zijn op basis van beschikbare cijfers. De cijfers van 2018 worden 

binnenkort bekeken.  

Toezeggingen Burgemeester Penn – te Strake zegt toe dat de evaluatie van de pilot aan de 
gemeenteraad wordt gestuurd.  
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Rondebriefje vragen aan het college 
 

Onderwerp Vragen raadsleden aan het college conform art. 48 RvO 

Soort bijeenkomst  Raad stelt vragen aan het college 

Reden van aanbieding Informatie 

Inhoud Gelegenheid voor raadsleden om mondeling vragen te stellen aan het 
college. 
Uitgangspunten: 

 De mogelijkheid is bedoeld voor raadsleden (en derhalve niet 
voor insprekers). 

 De mogelijkheid is bedoeld voor korte vragen (en derhalve niet 
voor discussie, peiling van meningen of interpellatie, waarvoor 
immers andere mogelijkheden en spelregels bestaan). 

 

Vervolg Afhankelijk van het antwoord 

Bijbehorende 
documenten 

Onderwerpen aangemelde vragen 

Presidium Spelregels:  Onderwerpen vragen worden uiterlijk maandag, voorafgaande 
aan de dinsdag van Het Besluit, voor 16.00 uur aangemeld bij de 
griffie. 

 De griffie mailt de aanmeldingen maandagmiddag door aan het 
college en maakt deze bekend op de website. 

 De voorzitter bepaalt de orde van de vergaderingen en kan 
vragen doorverwijzen naar een volgende of andere 
mogelijkheid. 

 


