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budget van de gemeente Maastricht’ 

 

Geachte leden van de raad, 

Bij dezen biedt de Rekenkamer Maastricht u haar rapport ‘Armoedebeleid Maastricht. Een analyse van het 

armoedebeleid en -budget van de gemeente Maastricht’ aan.  

Wij bieden u dit rapport bij wijze van uitzondering digitaal aan, in plaats van het in een raadsvergadering 

aan de voorzitter van de raad te overhandigen. De reden daarvoor is vooral praktisch: in deze dagen van 

collegevorming hopen wij met dit rapport een (bescheiden) bijdrage te leveren aan die gesprekken, en we 

kiezen er daarom voor niet te wachten tot de eerstvolgende raadsvergadering. Vanzelfsprekend komen wij 

het rapport net als altijd graag toelichten in een informatieronde. 

Dit rapport wijkt ook in een ander opzicht af van de gebruikelijke gang van zaken.  

In het rapport ontbreekt een bestuurlijke reactie van het college.  Ik hecht eraan te benadrukken dat wij het 

rapport aan het college voor bestuurlijke wederhoor hebben aangeboden. Het college heeft ons laten weten 

daar op dit moment geen gebruik van te maken, maar het verzoek om een bestuurlijke reactie over te 

dragen aan het nieuwe college.  Wij respecteren en begrijpen die beslissing. Alles afwegend kiest de 

rekenkamer er voor het rapport zonder bestuurlijke reactie aan de raad aan te bieden. Het alternatief – 

enkele maanden wachten totdat het nieuwe college is geïnstalleerd en toe komt aan het formuleren van een 

bestuurlijke reactie  – vinden wij vanuit onze positie als instrument voor de gemeenteraad minder wenselijk. 

Vanzelfsprekend kunt u als raad het nieuwe college alsnog om een bestuurlijke reactie vragen alvorens het 

rapport voor behandeling te agenderen.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

Prof. dr. K. Peters, 

Voorzitter 
 

 

 

Bijlage: Eindrapport rekenkameronderzoek ‘Armoedebeleid Maastricht. Een analyse van het armoedebeleid en -budget van de 

gemeente Maastricht’ 
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