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Technische vragen Kaderbrief 2019 
  
Vraagnr. 1 
Blz. 8 
Fractie D66 
Vraag U geeft aan ‘’Een aantal budgetten worden niet meer structureel opgenomen, aangezien ervan 

uit wordt gegaan dat er sprake is van een impuls die uiteindelijk landt in reguliere uitvoering. 
Waaronder de verder uitvoering van burgerparticipatie en burgerbegroting.’’ Heeft dit op korte 
termijn consequenties voor de verdere uitwerking van burgerparticipatie en burgerbegroting die 
worden ingezet? Zo ja, welke consequenties? 

Antwoord Nee, dit heeft geen consequenties. Voor 2019 en 2020 is een bedrag ad € 150.000 per jaar voor 
burgerparticipatie opgenomen en € 50.000 structureel per jaar voor de burgerbegroting. Het plan 
van aanpak experimenten burgerparticipatie en het implementatieplan burgerbegroting zijn in 
voorbereiding. Deze plannen worden binnen de beschikbare budgetten opgesteld, waarbij voor 
de burgerbegroting nog wordt onderzocht hoe het budget voor de bewoners kan worden 
samengesteld. 

  
Vraagnr. 2 
Blz. 13 – Sport en cultuur 
Fractie D66 
Vraag Het reserveren van 1 mln. voor een alternatieve oefenlocatie voor PHZ, is dat om een locatie te 

verbouwen specifiek en alleen voor PHZ? 
Antwoord Het gereserveerde bedrag is voor verbouw ten behoeve van PZN middels een combinatie van 

repetitieruimtes en kantoorwerkplekken, alsmede omkleedruimtes en inspeelmogelijkheden, voor 
ongeveer 120 medewerkers. Daarnaast wordt voorzien in opslag en faciliteiten voor laden en 
lossen. Medegebruik juichten wij toe, maar is afhankelijk van de uiteindelijke locatie. 

  
Vraagnr. 3 
Blz. 21 – Burgerparticipatie 
Fractie D66 
Vraag Wordt er in 2020 geen budget vrij gemaakt voor burgerparticipatie? Welke korte termijn gevolgen 

heeft dit voor (beginnende) acties m.b.t. een burgerbegroting? 
Antwoord In de begroting 2019 is voor 2020 een bedrag ad € 150.000 voor burgerparticipatie opgenomen 

en € 50.000 voor de burgerbegroting. Op de korte termijn zijn er geen gevolgen voor de acties 
van de burgerbegroting. Het implementatieplan voor de burgerbegroting wordt eind dit jaar aan 
de raad ter besluitvorming voorgelegd. Zie ook antwoord vraag 1.   

  
Vraagnr. 4 
Blz. 22 - OZB 
Fractie D66 
Vraag Tijdens de recente behandeling van de jaarstukken en de begroting GR BsGW bleek dat er nog 

steeds sprake was van een toename van het aantal bezwaarschriften en daarmee ook de kosten 
voor de behandeling daarvan. 
1. Waarom wordt er nu vanuit gegaan dat er voor 2019 minder bezwaarschriften OZB 
zullen zijn? 
2. Hoe verhoudt zich deze afname tot de stijging van de bijdrage aan de GR (zie pagina 15 
Kaderbrief). 

Antwoord Wethouder Aarts heeft tijdens de raadsbehandeling van de voorlopige jaarrekening BsGW 2018 
en ontwerpbegroting BsGW 2020 mondeling een toelichting gegeven over de ontwikkelingen 
betreffende de bezwaarschriften en daarmee samenhangende proceskosten. Hij heeft 
aangegeven dat in de periode 2015 tot en met 2018 het aantal bezwaarschriften is gestegen van 
3,9% tot 5,0%, maar in dezelfde periode het aandeel WOZ-waardeverminderingen is gedaald 
van 1,42% naar 0,49%. 
1. Op pagina 22 van de Kaderbrief is met ‘minder bezwaren’ niet bedoeld minder 

bezwaarschriften in absolute zin, maar ‘minder verlagingen door bezwaren’. Er is minder aan 
WOZ-waarden verlaagd door bezwaren dan verwacht, waardoor ook aan OZB-aanslagen 
minder is verlaagd dan verwacht. De OZB-opbrengst zal (mede daardoor) naar verwachting 
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hoger zijn dan begroot. 
2. De ontwikkeling van het aantal bezwaren en WOZ-waardeverlagingen leiden niet tot 

evenredig andere bedragen aan proceskosten. Deze blijven naar verwachting hoog. De 
hogere bijdrage aan de GR wordt veroorzaakt doordat proceskosten voor een hoger bedrag 
worden opgenomen in de begroting om te voorkomen dat er jaarlijks een verlies ontstaat. 
Daarnaast leiden ook hogere loonkosten, kosten voor GDI-voorzieningen en een verhoging 
van het weerstandsvermogen tot een hogere bijdrage aan de GR BsGW. 
 

  
Vraagnr. 5 
Blz. 23 – areaaluitbreidingen openbare ruimte 
Fractie D66 
Vraag Kunt u uitleggen hoe het kan dat de uitbreiding van de openbare ruimte groter is kunnen uitvallen 

dan begroot? 
Antwoord Bij het opstellen van de kaderbrief 2014 is op basis van globale ontwerpen een inschatting 

gemaakt van de te verwachten areaaluitbreidingen. De ontwerpen van destijds zijn inmiddels in 
de praktijk gerealiseerd, op basis van de revisiegegevens blijkt dat de arealen (verhardingen en 
groen) groter zijn dan in de eerste instantie werd aangenomen. 

  
Vraagnr. 6 
Blz. 23 – RHCL 
Fractie D66 
Vraag Het analoge archief bij RHCL wordt uitgebreid. 

1. Wat wordt hier concreet bedoeld? Gaat de GR RHCL uitbreiden qua fysieke ruimte of huurt 
de gemeente Maastricht meer ruimte voor fysieke opslag? 

2. Welk analoog archief wordt verder bedoeld? Duurzaam te bewaren of op termijn 
vernietigbaar?  

3. Afhankelijk van de antwoorden, zijn de opslagkosten voor de gemeente, de GR of voor 
beide? 

Antwoord 1. Met toetreding gemeente Heerlen tot de GR, komt er een tweede archieflocatie bij. 
2. Het RHCL gaat alleen over de door de zorgdragers, bijv. gemeente Maastricht, 

overgedragen archieven. Dus alleen de duurzaam te bewaren archieven. 
3. De zorgdragers betalen alleen voor de door hen overgedragen archieven. Als de gemeente 

Maastricht meer strekkende meters archief overdraagt, dan zijn de extra kosten voor de 
gemeente Maastricht. 

  
Vraagnr. 7 
Blz. 32 – P&R voorzieningen en fietsenstallingen 
Fractie D66 
Vraag Het voornemen is om het aantal fietsenstallingen in het centrum uit te breiden en het gebruik van 

de fiets te stimuleren. In 2019 vindt onderzoek plaats en begin 2020 besluitvorming. 
1. Welke aspecten van een verbetering van het fietsklimaat worden er in het onderzoek 

meegenomen? Graag een compleet inzicht hierin. 
2. Hoe wordt tot besluitvorming en uitvoering voorzien in tijdelijke fietsenstallingen tijdens 

vooral evenementen en dagen van topdrukte? 
Antwoord 1. Wij zullen kijken naar het fietsnetwerk voor zowel de utilitaire als recreatieve fietser, het 

parkeren van fietsen voor bewoners, forensen en bezoekers, het stimuleren van fietsgebruik 
en veilig fietsgedrag. Bij de uitwerking zijn de volgende aspecten van belang: samenhang en 
directheid, aantrekkelijkheid, veiligheid, comfort en capaciteit. 

2. Bij elk evenement wordt apart bekeken of er voorzien moet worden in aanvullende (tijdelijke) 
fietsenstallingen. Dit vindt plaats bij de beoordeling van de evenementenvergunning. Voor 
topdagen vindt deze beoordeling plaats in het zogenoemde topdagenoverleg. Hierin hebben 
personen zitting komende vanuit de diverse in- en externe stakeholders die betrokken zijn bij 
de bereikbaarheid rondom topdagen. 

  
Vraagnr. 8 
Blz. 35 - Middenzaal 
Fractie D66 
Vraag De behoefte bij verenigingen en andere gebruikers is een zaal waar evenementen kunnen 
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worden gehouden. Denk hierbij aan harmonieconcerten, amateurtoneel maar ook festiviteiten 
met Carnaval of andere culturele evenementen van lokale organisaties. 

1. Waarom wordt in de huidige planning van de middenzaal hier niet in voorzien? 
2. Is de behoefte voor de middenzaal gepeild bij de Maastrichtse verenigingen en 

gebruikers? Zo ja, in hoeverre sluit de gemeentelijke ambitie bij deze behoefte aan? 
Antwoord 1. Daar is wel in voorzien; de middenzaal is juist ook bedoeld voor gebruik door de kleinere 

professionele voorstellingen en door amateurkunsten. 
2. De behoefte is meermalen geuit en is bekend. Vandaar ook dat de middenzaal ook voor 

gebruik door amateurs bedoeld is. 
  
Vraagnr. 9 
Blz. 36 – Stadionplein 
Fractie D66 
Vraag Kunnen wij hieruit opmaken dat u kijkt naar een grootschalige herinrichting van dit plein? 
Antwoord Er wordt uitsluitend verkennend gekeken naar de mogelijkheden. Een grootschalige herinrichting 

biedt meer mogelijkheden om de gesignaleerde aandachtspunten op te pakken, maar in 
prioritering zijn hier vooralsnog geen middelen voor gereserveerd in het MJIP. 

  
Vraagnr. 10 
Blz. 36 - Vestingwerken 
Fractie D66 
Vraag Is in deze bedragen al rekening gehouden met de extra kosten voor herstel van de walmuur ter 

hoogte van De Vijf Koppen? 
Antwoord Het bedrag van de kosten voor herstel van de walmuur zitten niet vervat in dit bedrag. Dit bedrag 

wordt voorzien bij risicobuffer/onvoorzien 2019. 
  
Vraagnr. 11 
Blz. 37 - APPA + voormalig personeel 
Fractie D66 
Vraag Was niet op voorhand in te schatten dat de kosten niet subsidiabel waren? 
Antwoord U bedoelt met subsidiabel waarschijnlijk substantieel. Zie pagina 20 en 21 kaderbrief. Na de 

laatste actuariële doorrekening van de voorziening wordt voorgesteld de reguliere storting af te 
ramen. 

  
Vraagnr. 12 
Blz. 37 - Veiligheidsregio rekening 2018 
Fractie D66 
Vraag Hoeveel geld wordt uitgekeerd aan de gemeente Maastricht? 
Antwoord Het resultaat van de Veiligheidsregio van € 1,053 mln. wordt deels uitgekeerd. Voor Maastricht 

betekent dit een uitkering van € 0,115 mln. 
  
Vraagnr. 13 
Blz. 38 - Cursusopbrengsten Kumulus 
Fractie D66 
Vraag Op basis van wat is de prognose van gemaakt voor cursusjaar 2019/2020, om zo negatief te 

budgetteren voor Kumulus? 
Antwoord De prognose gaat uit van een stabilisering van het aantal inschrijvingen voor jaarcursussen en 

een stijging van het aantal inschrijvingen voor kortdurende cursussen of workshops. Deze laatste 
brengen structureel minder op dan de jaarcursussen. In die zin is de prognose niet negatief maar 
realistisch. 

  
Vraagnr. 14 
Blz. 39 - Verkoopresultaat Villa Kanjel  
Fractie D66 
Vraag Wat is de daadwerkelijke verkoopprijs geweest van Villa Kanjel? Graag de complete cijfers? 
Antwoord De verkoop en levering van het betreffende pand heeft op 11 maart 2019 plaatsgevonden. De 

verkoopprijs (inclusief indexering) betreft € 817.339,= (Kosten Koper). Tevens zijn de zakelijke 
rechten (OZB / Waterschap) per die datum verrekend voor een bedrag van € 2.006,55 waardoor 
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per saldo voor € 819.345,55 is verkocht. 
  
Vraagnr. 15 
Blz. 7 
Fractie PvdA 
Vraag U gaat ervan uit dat de u gedurende 2019 de noodzakelijke 1,8 mlj weet te vinden, dan wel wordt 

goedgemaakt door meevallers of niet geheel benutte budgetten. Welke zekerheden kunt u 
hiervoor aanreiken?  

Antwoord Maastricht heeft nog altijd een goede reservepositie. Mochten zich geen incidentele meevallers 
voordoen en budgetten geheel benut worden (de ervaring leert dat er altijd wel sprake is van 
enige onderuitputting), dan kunnen we opnieuw de reserves kritisch tegen het licht houden. 

  
Vraagnr. 16 
Blz. 11 - Investeringen 
Fractie PvdA 
Vraag We blijven bij u aandringen goed op de uitgaven te passen. Investeringen kapitaliseren is 

inderdaad één van de opties. We mogen ervan uitgaan dat de rente na 2020 zal gaan stijgen. 
Bent u het met ons eens dat u vanaf 2020 dient uit te gaan van deze extra rentelast van 1mlj per 
100mlj investering, uitgaande van 1% rente stijging hetgeen een reële inschatting is op termijn. 

Antwoord Medio 2018, tijdens de opmaak van de meerjarenbegroting 2019-2022, hebben we meerjarig 
rekening gehouden met een rentetarief van 1,75% voor aan te trekken langlopende 
financieringen. Nu, medio 2019, lijkt dit rentetarief nog steeds passend voor 2019 en volgende 
jaren. De laatste berichtgeving vanuit de financiële markten laat zien dat een rentestijging 
vooralsnog niet te verwachten is. Elk jaar bij de opmaak van de nieuwe meerjarenbegroting – of 
zo veel eerder indien daar aanleiding voor is – wordt dit rentetarief bijgesteld.  
Op dit moment is, gebaseerd op de berichtgeving uit de financiële markten, de door u 
aangegeven verwachte rentestijging van 1%-punt en de hierbij behorende extra rentelast vanaf 
2020 van € 1 mln. per € 100 mln. investering, niet te verwachten. 

  
Vraagnr. 17 
Blz. 17 
Fractie PvdA 
Vraag U spreekt van een post van 1,7 mlj. Op pagina 7 spreekt u van 1,8mlj. Waarin zit dit verschil? 
Antwoord Dit is inderdaad een fout en dit moet € 1,8 mln. zijn. 
  
Vraagnr. 18 
Blz. 17 
Fractie PvdA 
Vraag Er wordt een post van € 129.000, - onttrokken aan de reserves. Vraag waarom worden 

verenigingen en stichtingen welke bij onze gemeente aankloppen niet geholpen met dit geld. 
Deze krijgen vaak te horen "er is geen budget", het valt niet binnen de huidige begroting ect. Wij 
hebben bij een "ontspannen stad een andere kijk op investeringen aan onze cultuur". 
 

Antwoord De reserve “evenementenfonds”, behorende tot het beleidsproduct vrijetijdseconomie binnen het 
programma economie, is cf. raadsbesluit ingesteld ten behoeve van “het stimuleren van 
evenementen in de openbare ruimte met een stadspromotioneel karakter, volksevenementen die 
veel bezoekers trekken of evenementen die breedtesport en breedtecultuur stimuleren”. 
  
Voor zover initiatiefnemers van evenementen voldoen aan de door de raad gestelde 
voorwaarden, enerzijds vanuit het evenementenbeleid en anderzijds voor de inzet van middelen 
uit de reserve, kunnen zij een aanvraag indienen bij de gemeente. Ten gevolge van het beperkte 
aantal aanvragen de afgelopen jaren, hetgeen resulteert in een oplopend saldo van de reserve, 
heeft het college besloten het bedrag in te zetten ten behoeve van incidentele dekking bij de 
Kaderbrief 2019. 

  
Vraagnr. 19 
Blz. 34 
Fractie PvdA 
Vraag Er wordt 1mlj gereserveerd voor behoud PZN. Waarom is dit bedrag zo hoog? En welke 
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bedragen worden door andere gemeente gereserveerd voor PZN. 
 

Antwoord Het genoemde investeringsbedrag wordt noodzakelijk geacht vanwege de noodzakelijke 
combinatie van repetitieruimtes en kantoorwerkplekken, alsmede omkleedruimtes en 
inspeelmogelijkheden, voor ongeveer 120 medewerkers. Daarnaast wordt voorzien in opslag en 
faciliteiten voor laden en lossen.  
De Gemeente Eindhoven faciliteert het orkest ook in de huisvesting van kantoren en 
repetitieruimte. Er is niet bekend voor welk bedrag. 
Bovenstaande staat los van de structurele bijdragen van het Rijk, beide Provincies en de steden 
Maastricht en Eindhoven 

  
Vraagnr. 20 
Blz. 34 
Fractie PvdA 
Vraag Waarom duurt de beslissing om PZN te laten verhuizen naar de voormalige Don Boscokerk zo 

lang? De vitaliteit van het gebouw wordt er op z'n zachtst gezegd niet beter van en het 
Bisdom/Kerkbestuur, laat het ook maar gebeuren, hetgeen de sfeer in de wijk niet ten goede 
komt. 

Antwoord Realisatie van alle noodzakelijke functies voor de PZN in alleen het kergebouw (zoals 
repetitieruimte, kantoorruimten, omkleedfaciliteiten en opslag) wordt te kostbaar, vanwege de 
noodzakelijke verregaande ingrepen. Het betrekken van de naastgelegen school zou hier een 
uitkomst kunnen bieden. Nog niet duidelijk is op welke termijn de school beschikbaar komt. 

  
Vraagnr. 21 
Blz. 35 
Fractie PvdA 
Vraag a) Er wordt een bedrag van 7,5mlj gereserveerd m.b.t. de middenzaal. Hierdoor kan de 

AINSI vervallen. Begrijpen wij goed dat uw AINSI wilt afstoten of krijgt dit een andere culturele 
bestemming?  
b) Wanneer is de verwachting de middenzaal te realiseren? 

Antwoord a) Na realisering van de middenzaal zal Theater aan het Vrijthof het podium van Ainsi niet 
langer gebruiken. Welke bestemming het podium vervolgens krijgt, is aan de eigenaar van 
Ainsi, de Stichting Boei. In het gebouw zijn er ook nog werkruimtes en ateliers voor 
kunstenaars en gezelschappen. Deze kunnen behouden blijven. 

b) Het streven is om eind 2019/begin 2020 een investeringsbesluit aan de raad voor te leggen. 
  
Vraagnr. 22 
Blz. 35 
Fractie PvdA 
Vraag Er wordt inmiddels 2,8 mlj gereserveerd voor dit winkelcentrum buiten de 5 mlj voor de nieuwe 

sporthal. Reserveren is één, echter uitvoeren is de mogelijke oplossing. Als er niet heel snel een 
kwaliteitsimpuls wordt gegeven, dan hebben potentiele cliënten hun weg naar andere 
shoppingcentrums gevonden. Waarom komt de eigenaar niet over de brug en wat gaat u hieraan 
doen, om deze eigenaar te bewegen tot actie? 

Antwoord Het college is thans bezig met de laatste voorbereidingen voor een integrale (ruimtelijke) 
ontwikkelrichting voor het centrum van de Heeg. Voor de thema’s parkeren en bereikbaarheid, 
onderwijs, sport en ontmoeten alsmede winkels is er samen met betrokken partners gewerkt aan 
oplossingen die elkaar versterken en waarmee er meerwaarde wordt bereikt. Naar verwachting 
zal de besluitvorming over de ontwikkelrichting op korte termijn plaatsvinden. Voor de benodigde 
maatregelen in de publieke ruimte is geraamd dat hiervoor een investering van € 2,8 mln. nodig 
is. 
Met het vaststellen van de ontwikkelrichting wordt ook de basis gelegd voor de verdere 
uitwerking van de afzonderlijke thema’s. Dat biedt Orange Capital Partners (eigenaar van de 
winkels) vervolgens de kaders waarbinnen zij – al dan niet samen met winkeliers – aan de slag 
kan met de verbetering van de kwaliteit en het aanbod van winkels. 

  
Vraagnr. 23 
Blz. 5 
Fractie PvdA 
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Vraag Welke concrete acties worden er ingezet om de achterstand op het gebied van gezondheid in te 
halen? Op welke wijze is de verwachting dat onze gemeentelijke inzet ook daadwerkelijk gaat 
resulteren in betere gezondheidsscores waarbij onze structurele achterstand op de rest van het 
land ook wordt ingelopen? Op pagina 27 wordt gesproken over de extra inzet op de gezonde 
stad vanuit de begroting 2019. Over welke inzet gaat het hier en wat zijn de resultaten geweest 
van deze inzet? 

Antwoord Concrete acties vanuit de samenwerking met partners: vanuit Jongeren op gezond gewicht 
werken we aan Basisschool in beweging. Acties als Drink Water, een gezond sport en 
beweegklimaat voor tijdens en na school, traktatiebeleid en voorlichting zijn daar onderdelen van. 
Daarnaast werken we onder de noemer JOGG samen met kinderopvang, SMPM, trajekt en de 
ggd met activiteiten op school en in de wijk. Your Coach Next Door is een voorbeeld van 
samenwerking met MUMC+, ZIO en de GGD (JGZ) om zorg laagdrempelig en preventief 
beschikbaar en toegankelijke te maken. Bij Blauwe Zorg in de Wijk zijn de deelnemende 
organisaties positieve gezondheid aan het implementeren in hun eigen organisaties. Daarnaast 
hebben deze maand twee medewerkers van deze organisaties het certificaat trainer positieve 
gezondheid van het Institute for Positive Health behaald. Tevens zijn een aantal burgers opgeleid 
tot gezondheidsambassadeurs en zijn zij aan de slag om de gezondheid van hun buurt te 
verbeteren. Ook bij de Krachtenbundeling werken we vanuit de methodiek positieve gezondheid 
en sluiten we aan bij de veranderwens en intrinsieke motivatie van de burger. 
 
Verder werken we als gemeente samen in Zuid-Limburg om de achterstand van gezondheid naar 
het landelijk gemiddelde te brengen. De gemeentelijke inzet is vanuit Positieve Gezondheid 
vooral gericht op het creëren van bewustwording en betere gezondheidscompetenties bij onze 
burgers. Dit moet leiden tot structurele gedragsverandering en een gezondere leefstijl, waarmee 
we op den duur de achterstand op de rest van het land inlopen. 
 
Op pagina 27 wordt gesproken over de extra inzet op de gezonde stad vanuit de begroting 2019. 
Over welke inzet gaat het hier en wat zijn de resultaten geweest van deze inzet? Deze extra 
inzet treft u op blz. 120 van de begroting 2019 en betreft voor 2019 specifiek de middelen voor 
het SIF en die voor het doorvoeren van 1 gezin, 1 plan, 1 aanpak. Naast deze extra financiële 
inzet uit de begroting wordt er ook vanuit de reguliere inzet op de samenwerking met 
kennisinstellingen in het kader van gezondheidsbevordering ingezet, zoals bijvoorbeeld de 
samenwerking met partners als de universiteit en MUMC+, ZIO en de GGD binnen programma’s 
als Your Coach Next Door, de Academische Werkplaats, Blauwe Zorg.  

  
Vraagnr. 24 
Pagina: 23 
Fractie PvdA 
Vraag: Om welke taakstellingen gaat het hier? Waarom zijn deze ingebracht maar niet overgenomen 

door het Algemeen Bestuur van de VRZL? Hoe houden de bedragen op pag 20 zich tot de 
behandeling van de GR VRZL van 28 mei 2019? Dienen deze bedragen niet hoger te zijn dan op 
pag 20 gesteld en bovendien op te lopen in de jaren na 2020 door de verdere implementatie van 
de nieuwe verdeelsleutel? 

Antwoord Om welke taakstellingen gaat het hier? Waarom zijn deze ingebracht maar niet overgenomen 
door het Algemeen Bestuur van de VRZL?  
Het betrof taakstellingen die in de kaderbrief 2014 (€ 0,350 mln.  onderdeel subsidies) en 
kaderbrief 2017 (€ 0,180 mln.) zijn opgenomen. Het Algemeen bestuur van de VRZL bestaat uit 
alle Zuid-Limburgse gemeenten met ieder eigen stemrecht. In meerderheid is toen besloten om 
de begroting van VRZL niet aan te passen, waardoor de ingeboekte taakstelling op de GR niet 
wordt gerealiseerd. 
Hoe houden de bedragen op pag. 20 zich tot de behandeling van de GR VRZL van 28 mei 2019?  
De bedragen in de kaderbrief zijn gebaseerd op de bijdrage van gemeente Maastricht zoals 
opgenomen in de begroting van de GR VRZL welke op 28 mei 2019 is behandeld.  
Dienen deze bedragen niet hoger te zijn dan op pag. 20 gesteld en bovendien op te lopen in de 
jaren na 2020 door de verdere implementatie van de nieuwe verdeelsleutel?  
De gevraagde bijdrage van gemeente Maastricht aan de GR VRZL loopt na 2020 op door 
implementatie van de nieuwe verdeelsleutel. In de begroting van gemeente Maastricht is al een 
bedrag opgenomen voor deze stijging (zie coalitieakkoord en begroting 2019). Deze schatting 
was echter aan de lage kant en het resterende verschil is opgenomen in de tabel op pagina 20. 



8 

 

  
Vraagnr. 25 
Pagina: 34 
Fractie PvdA 
Vraag: Kunt u het bedrag van 15 miljoen voor de aanstaande tweede tranche 

binnensportaccommodaties uitsplitsen en nader toelichten? Daarbij ook aangeven welk deel 
verplicht is in het kader van het onderwijs en welk deel het gevolg is van beleidskeuzes. Kunt u 
daarnaast toelichten wat u precies bedoelt met de ‘meerkosten ten gevolge van ‘meercapaciteit’ 
ten behoeve van de verenigingen’? 

Antwoord Het bedrag van 15 miljoen is gebaseerd op een raming van de wettelijke zorgplicht die wij 
hebben voor het faciliteren van het bewegingsonderwijs. Op basis van de benodigde uren 
hiervoor is een globale raming gemaakt naar het aantal gymzalen/sporthallen dat hiervoor 
benodigd is. Een verdere specificatie van dit bedrag is onderdeel van de nota 2e Tranche 
binnensportaccommodaties. 
De tekst " voor de ‘meerkosten ten gevolge van ‘meercapaciteit’ ten behoeve van de 
verenigingen nemen wij een PM op" ziet toe op de kosten als gevolg van het faciliteren van 
verenigingen in sporthallen. Dit is immers geen wettelijke taak maar een ambitie (beleidskeuze) 
om verenigingen zoals een volleybalvereniging te kunnen faciliteren om deze sport in Maastricht 
te kunnen beoefenen. In de 2de Tranche Binnensport zullen deze “meerkosten” voor sporthallen 
inzichtelijk gemaakt worden. Vandaar de PM. 

  
Vraagnr. 26 
Pagina: 34 
Fractie PvdA 
Vraag: Hoe kan in 2019 een keuze gemaakt worden over de toekomst van sporthal De Heeg als één 

van de ontwikkelingen die daarvoor als grondslag dient de tweede tranche 
binnensportaccommodaties is, welke pas in 2020 in de raad besproken gaat worden? Kunt u 
aangeven wat een realistisch perspectief van ontwikkelingen en beslissingsmomenten is? 

Antwoord Er wordt in 2019 geen definitief besluit genomen over de toekomst van sporthal De Heeg. 
Besluitvorming over de sporthal wordt meegenomen in de raadsnota 2e Tranche 
Binnensportaccommodaties. De verwachting is dat deze nota in het 1e kwartaal 2020 voorgelegd 
kan worden aan de raad. Deze nota heeft een zeer nauwe relatie met de 
onderwijsontwikkelingen gezien onze wettelijke zorgplicht voor het faciliteren van het 
bewegingsonderwijs. Pas als de definitieve locaties voor het PO en VO bekend zijn, kunnen de 
(toekomstige) locaties van de binnensportaccommodaties bepaald worden. 

  
Vraagnr. 27 
Pagina: 34 
Fractie PvdA 
Vraag: In maart 2018 moest het resterende budget voor het spreidingsbeleid buitensportaccommodaties 

(2,2 miljoen) overgeheveld worden naar sporthal De Heeg. Daar was volgens het college de 
nood immers heel hoog en de ontwikkelingen in Maastricht West waren niet concreet. Kunt u 
aangeven welk deel van dit geld gebruikt is voor ontwikkelingen (en welke) inzake sporthal De 
Heeg? In welke zin is de situatie voor de sporters in sporthal De Heeg inmiddels verbeterd ten 
opzichte van maart 2018? 

Antwoord Geen geld is uitgegeven van dit resterend budget aan de ontwikkelingen rondom sporthal De 
Heeg. In 2018 is de sportvloer van sporthal De Heeg grondig gerenoveerd zodat deze weer beter 
tegemoet komt aan de wensen van de gebruikers. De kosten hiervoor zijn gedekt uit het 
reguliere onderhoudsbudget. 

  
Vraagnr. 28 
Pagina: 34 
Fractie PvdA 
Vraag: Er heerst nog altijd enige onduidelijkheid over de vraag of er al dan niet een nieuwe sporthal 

gebouwd gaat worden in De Heeg. Kunt u een indicatie geven van de kosten van een volledig 
nieuwe sporthal? Kunt u een indicatie geven van de kosten indien gekozen wordt voor een 
sportvoorziening die enkel invulling geeft aan de verplichtingen van de gemeente in het kader 
van het onderwijs? 

Antwoord De kosten voor een volledig nieuwe sporthal worden geraamd op € 7 tot € 8 miljoen.  
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Een grove indicatie van de kosten van een sportvoorziening om te kunnen voldoen aan de 
verplichtingen in het kader van onze wettelijke zorgplicht voor het bewegingsonderwijs in De 
Heeg in verband met de aanwezigheid van het IKC Ziezo is circa €1 miljoen. 

  
Vraagnr. 29 
Pagina: 36 
Fractie PvdA 
Vraag: Welk bijdrage is benodigd om Natuurmonumenten in de positie te brengen om de groeve open te 

kunnen stellen en te onderhouden? Hoe verhoudt dit zich tot de oorspronkelijke afspraken 
aangaande de wederzijdse financiële verplichtingen uit het Plan van Transformatie? 

Antwoord Volgens opgave van Natuurmonumenten bedragen de jaarlijkse kosten voor regulier beheer van 
de groeve €289.000,-. Van meet af aan is er op gekoerst dat de gebiedsontwikkeling een 
bijdrage zou leveren aan de groeve. Zo is in het Plan van Transformatie aangegeven dat de 
opbrengsten van de overgangszone de natuurlijke, recreatieve, geologische, culturele en 
educatieve waarde van het gebied moeten versterken. De oprichting van SOME had onder meer 
het doel de overgangszone te ontwikkelen om extra financiële middelen te genereren voor 
inrichting, exploitatie en beheer van de groeve. 

  
Vraagnr. 30 
Blz. 2 
Fractie PvdA 
Vraag “In hoofdstuk II, dat na deze algemene inleiding is ingedeeld volgens de hoofdstukken in het 

coalitieakkoord…” Waarom deelt u dit in volgens het coalitieakkoord? Daardoor is vergelijking 
met jaarrekening 2018 en begroting 2019 onmogelijk. Zie bijlagen. Wanneer levert u de 
informatie aan in de indeling van de huidige begroting en met een vergelijk van de cijfers in de 
begroting 2019? (Zie hiervoor afbeeldingen in bijlage 1) 

Antwoord Hoofdstuk 2 van de kaderbrief is inderdaad ingedeeld volgens de hoofdstukken van het 
coalitieakkoord. Dit was in de begroting 2019 in hoofdstuk 1 ook al het geval.  
De rekening 2018 is niet ingedeeld volgens het coalitieakkoord omdat de rekening de begroting 
2018 ‘spiegelt’ en deze uiteraard de indeling van het coalitieakkoord niet volgde (begroting 2018 
wordt opgesteld in 2017). 
Aangaande de financiële overzichten, groeperen we de financiële ontwikkelingen en de 
dekkingsmogelijkheden. Waar dit bij begroting 2019 voor de financiële ontwikkelingen 
logischerwijs de vertaling van het coalitieakkoord was, geldt dit niet zonder meer voor de jaren 
daarna (het coalitieakkoord is immers reeds meerjarig verankerd bij begroting 2019). 

  
Vraagnr. 31 
Pagina: 2 
Fractie PvdA 
Vraag: “Hoewel de herverdeling van dit fonds pas formeel… leiden discussies in relatie tot de 

beïnvloedbaarheid van onze kosten ook tot wijzigingen in 2020.” Dit is vaag. Wij vragen u uit te 
leggen wat u hiermee bedoelt. 

Antwoord Wij erkennen dat hier twee zaken worden gekoppeld en dit niet verhelderend werkt. Enerzijds de 
herijking van de verdeling van het gemeentefonds, op zijn vroegst in 2021. Anderzijds de altijd 
aanwezige onzekerheid over de hoogte van de uitkering en de ontwikkelingen van de 
maatstaven, zowel in Maastricht als landelijk. Op dit laatste wordt gedoeld in relatie tot 2020. 

  
Vraagnr. 32 
Blz. 3 
Fractie PvdA 
Vraag “zonder zware ingrepen in de diensten die wij onze inwoners aanbieden”. Dit betekent dat u wel 

heeft ingegrepen of nog gaat ingrijpen op de diensten die u bewoners aanbiedt. Op welke wijze 
is dat gebeurd/welke diensten betreft het? 

Antwoord Wij hebben juist geprobeerd te verwoorden dat wij - gelet op de financiële doorrekeningen voor 
de komende jaren bij Kaderbrief - een sluitend perspectief kunnen presenteren zonder dat we 
ingrijpen op diensten of de ozb verhogen. De meicirculaire kan het financiële perspectief 
beïnvloeden, maar zelfs dan blijven we proberen om niet in te grijpen op diensten of de ozb te 
moeten verhogen. 
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Vraagnr. 33 
Pagina: 3 
Fractie PvdA 
Vraag: “en dat zonder grote taken reductie”. Op welke gebieden heeft een takenreductie 

plaatsgevonden of gaat deze plaatsvinden en wat betekent dat concreet? 
Antwoord Er heeft een beperkte takenreductie plaatsgevonden, zijnde de bijstelling van bestaande 

budgetten en nieuwe budgetten begroting 2019, genoemd onder de punten 25 tot en met 40 van 
het budgettair kader op pag. 21. 

  
Vraagnr. 34 
Blz. 3 
Fractie PvdA 
Vraag “Wat onze ambtelijke organisatie betreft zien we dat de diverse ontwikkelingen veel vergen.” 

Welke ontwikkelingen bedoelt u? 
Antwoord Met de introductie van het begrip participatiesamenleving is de nadruk komen te liggen op 

burgerparticipatie dan wel overheidsparticipatie en vervult de overheid vaak een faciliterende of 
juist een regisserende rol. Dat vraagt om een ‘andere manier van werken’ van de gemeente en 
haar medewerkers. Met de invoering van de Omgevingswet (1-1-2021) wordt hieraan een impuls 
gegeven. Hierbij staan onder andere de gebiedsgerichte benadering, de integrale aanpak en de 
samenwerking met partners in de stad centraal. 

  
Vraagnr. 35 
Pagina: 3 
Fractie PvdA 
Vraag: “Ook andere experimenten op het gebied van sociale innovatie krijgen verder vorm.” Welke 

experimenten bedoelt u? 
Antwoord Hier wordt gedoeld op experimenten rondom het thema burgerparticipatie zoals ook in het 

coalitieakkoord is opgenomen. 
  
Vraagnr. 36 
Blz. 3 
Fractie PvdA 
Vraag “Het armoedebeleid wordt herijkt.” Dat gebeurt toch in 2019? Gaat u in 2020 van start met de 

uitvoering van het herijkte armoedebeleid? 
Antwoord Ja, de aanpak van armoede zal in 2020 conform het herijkte armoedebeleid plaatsvinden 
  
Vraagnr. 37 
Blz. 3 
Fractie PvdA 
Vraag Sociale en saamhorig stad en Pagina 5 Gezonde stad. Gaat u nog iets doen met de uitkomsten 

van de visitatiecommissie sociaal domein? Zou dat belangrijke input kunnen zijn voor de 
begroting 2020? Wanneer worden de uitkomsten verwacht? 

Antwoord Zoals bekend heeft Maastricht zich aangemeld voor de visitatiecommissie. Het aantal 
aanmeldingen is echter groot en de visitatiecommissie kan deze omvang niet op korte termijn 
aan. Daarom wordt een keuze gemaakt uit alle aanmeldingen voor de eerste periode. In 2019 
kunnen naar schatting maar 10 gemeenten worden bezocht. Wij hebben tot nu toe geen bericht 
ontvangen.  
  
Zie verder de op 21 mei gepubliceerde Q&A:  
 
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/20190321-qa-visitatiecommissie-vng.pdf  
  
Het is dus erg onwaarschijnlijk dat we voor de begroting 2020 uitkomsten hebben van de 
visitatiecommissie.  

  
Vraagnr. 38 
Blz. 4 
Fractie PvdA 

https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/20190321-qa-visitatiecommissie-vng.pdf
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Vraag “zo hechten we veel waarde aan het VN-verdrag voor mensen met een beperking”. Kunt u 
concreet aangeven wat u allemaal doet? Bent u het met ons eens dat de wijze waarop de fietsen 
in onze stad op vele plaatsen op straten en stoepen staan niet in overeenstemming is met een 
toegankelijke stad? 

Antwoord De doorgang van mensen met een beperking dient op straten en trottoirs gewaarborgd te 
worden. Indien dit leidt tot onveilige situaties door geparkeerde fietsen zodanig dat de doorgang 
voor mensen met een beperking gehinderd worden kunnen wij handhavend optreden. Verder 
geven wij op dit moment invulling aan de uitwerking van de pilot aanpak fietsparkeeroverlast op 
hotspots die vervolgens uitgevoerd zal gaan worden. Begin 2020 komen wij met een voorstel op 
welke wijze wij het aantal fietsparkeerplaatsen in het centrum willen uitbreiden. 
 
Op 25 juni 2019 wordt de Lokale Inclusie Agenda 2019-2022 ‘Het VN-verdrag voor de rechten 
van mensen met een beperking in de praktijk’ ter goedkeuring aan het college voorgelegd. Deze 
Maastrichtse Inclusie Agenda 2019-2022 laat zien hoe de gemeente Maastricht streeft naar een 
inclusieve stad. Er is aandacht voor wat we al gerealiseerd hebben en waar we momenteel aan 
werken en, vooral, wat de plannen zijn voor de toekomst.  
Ambities 
We onderscheiden twee ambities: 

1. de ambitie om de aandacht voor de inclusieve samenleving in de eigen organisatie te 
versterken. De gemeente Maastricht wil zelf het goede voorbeeld geven.  

2. de ambitie om met gemeentelijk beleid en uitvoering bij te dragen aan de inclusieve stad. 
Daarbij benoemen we een aantal speerpunten.  

 
De acties die in het kader van de Lokale Inclusie Agenda in 2019 worden uitgevoerd zijn 
opgenomen in het activiteitenplan 2019. Er worden bestaande middelen in gezet. De raad wordt 
via een raadsinformatiebrief én een informatiebijeenkomst geïnformeerd over het VN-Verdrag 
voor de rechten van mensen met een beperking/Lokale Inclusie Agenda 2019-2022. 

  
Vraagnr. 39 
Blz. 4 
Fractie PvdA 
Vraag “maatwerk bij overgangsgebied tussen betaald en gratis parkeren”. Wat is er anders aan dit 

maatwerk, dan het maatwerk dat reeds lange tijd wordt geboden? 
Antwoord Dit betreft maatwerk (denk aan blauwe zones of lage tarieven voor de eerste uren) passend 

binnen de mogelijkheden die nu reeds aangeboden kunnen worden. Onderdeel van de 
besluitvorming van de omgevingsvisie is de parkeervisie. Deze visie zal leiden tot een ruimer 
pakket aan mogelijkheden voor maatwerk voor de zogenaamde overgangsgebieden. 

  
Vraagnr. 40 
Blz. 4 
Fractie PvdA 
Vraag “in de nieuwe programmering maken we de keuze voor grootschalige studentenhuisvesting”. 

Welke gebieden zijn hierbij naast Randwijck nog meer in beeld? 
Antwoord In het raadsvoorstel programmering studentenhuisvesting 2019-2026 wordt hierover in algemene 

bewoordingen het volgende vermeld: “Voorkeursligging: centrum en omliggende buurten, nabij 
clusters van onderwijsvoorzieningen en gunstige ligging nabij knooppunten van OV. De 
voorkeursligging sluit goed aan bij de gebiedsprofielen die in het kader van de Omgevingsvisie 
worden opgesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in drie profielen: 1) Centraal stedelijk 
gebied, 2) Woon- en werkgebieden en 3) Buitengebieden. Studentenhuisvesting in 
buitengebieden wordt afgewezen. Uitbreiding van de woonfunctie in welke vorm dan ook is hier 
niet wenselijk.  

Op 26 juni a.s. is er een rondetafelgesprek met deelnemers van de Overlegtafel Woningmarkt 
Maastricht. Aan tafel zitten dan deelnemers van de Overlegtafel Woningmarkt Maastricht 
(ontwikkelaars, makelaars, corporaties) en vertegenwoordigers van UM/Zuyd Hogeschool, 
Maastrichtse StudentenRaad en buurten (Buurtbalans en Argus buurtplatform). In dit gesprek zal 
worden verkend wat de beste en de best haalbare plekken voor grootschalige 
studentenhuisvesting zijn. De uitkomsten van dit overleg zullen met de raad worden gedeeld. 
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Vraagnr. 41 
Blz. 5 
Fractie PvdA 
Vraag “we blijven aan de slag met de zogeheten draaiknoppen”. Kunt u aangegeven wat een daarmee 

concreet bedoelt en voorbeelden geven? 
Antwoord In 2018 zijn acties (zogenaamde draaiknoppen) ingezet die erop zijn gericht om het financiële 

tekort in het sociale domein terug te dringen. Denk daarbij aan de inzet van 
praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen, het terugdringen van stapeling van 
trajecten/voorzieningen (o.a. via de 50 gezinnen aanpak), optimalisering van de re-
integratieketen en zelf regie voeren op de toegang tot beschermd wonen. 

  
Vraagnr. 42 
Blz. 5 
Fractie PvdA 
Vraag “Maastricht kent een lage werkloosheid. Onze uitdaging zit vooral in de arbeidskrapte. Gaat u 

niets meer doen aan het terugdringen van werkloosheid? Waar zet u op in als het om 
arbeidsparticipatie gaat? 

Antwoord Uiteraard blijft de gemeente actief bij het verlagen van de werkloosheid en het verhogen van de 
arbeidsparticipatie. In 2019 is de arbeidsmarktaanpak in Zuid-Limburg vorm gegeven via een 
sector- en projectgerichte aanpak. Onderdeel van dit programma is de bestuurlijke ambitie om 
het bijstandsbestand in 2019 in Zuid-Limburg optimaal te laten profiteren van de aantrekkende 
economie en de groeiende vraag naar arbeidskrachten. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, 
Podium24, Annex en MTB staan, vanuit het drieluik diagnose-plaatsing-ontwikkeling, gezamenlijk 
aan de lat om deze uitdaging aan te gaan.  
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland voert de diagnose uit en zorgt ervoor dat mensen arbeidsfit 
worden, zodat zij ingeschakeld kunnen worden op de arbeidsmarkt. Hiervoor is een groot aantal 
re-integratie-instrumenten beschikbaar, waarvoor o.a. Annex wordt ingezet. MTB wordt, naast 
andere organisaties, ingezet als leerwerkbedrijf voor de brede doelgroep Participatiewet. 
Podium24 is hét aanspreekpunt voor werkgevers in Maastricht-Heuvelland, waarbij Podium24 
ook verantwoordelijk is voor de plaatsing en bemiddeling van burgers naar werk. 
Om de werkloosheid te verlagen en de arbeidsparticipatie te verhogen worden de re-integratie-
instrumenten die de gemeente beschikbaar heeft, ingezet. 

  
Vraagnr. 43 
Blz. 5 
Fractie PvdA 
Vraag Betekent het samengaan van Centre Ceramique, Kumulus en het Natuurhistorisch Museum ook 

dat de locatie in het Jekerkwartier gaat sluiten? 
Antwoord Neen. De drie instellingen zijn reeds sinds 2013 organisatorisch gefuseerd. Dat staat los van de 

locaties. Uw raad heeft op 28 mei ingestemd met de integratie van de muziekschool van 
Kumulus in Centre Céramique. Het Natuurhistorisch Museum blijft op de huidige locatie. 

  
Vraagnr. 44 
Blz. 5 
Fractie PvdA 
Vraag Waarom is geen onderzoek gedaan naar versterking van de positie van het Theater aan het 

Vrijthof binnen de bestaande constructie? 
Antwoord Deze optie is als een van de varianten opgenomen in het rapport ‘Verruimen 

ondernemingsmogelijkheden Theater’. 
  
Vraagnr. 45 
Blz. 5 
Fractie PvdA 
Vraag “de jaren 2019-2020 zullen verder belangrijk zijn voor onze inzet op het versterken van de 

culturele ketens en het vergroten en verbreden van het publieksbereik”. Kunt u ons heel concreet 
aangeven wat dat precies betekent? 

Antwoord Het gaat hierbij om het versterken van bestaande organisaties die functies vervullen in de ketens 
(culturele carrières). Daarnaast gaat het om bijdragen aan de gezamenlijke projecten van de 
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Stedelijke Cultuurregio Zuid: de proeftuinen film, dans en ruimte voor makers. Voor de 
versterking van de ketens is in de begroting 2019 € 650.000 gereserveerd. De inzet van dit 
bedrag wordt medio 2019 door het college bepaald. 

  
Vraagnr. 46 
Blz. 8 
Fractie PvdA 
Vraag “ook voor deze taakstellingen geldt dat we – richting begroting 2020 – nog een opgave hebben. 

Welke opgave concreet? Hoe gaat u dat aanpakken? 
Antwoord Bij deze opgave wordt gedoeld op nr. 42 volgens het nieuwe budgettair kader op pagina 21 van 

kaderbrief. Dit betreft dus een structurele opgave van € 2 mln. Hiervoor zullen wij voorstellen bij 
de begroting 2020 aandragen. 

  
Vraagnr. 47 
Blz. 8 
Fractie PvdA 
Vraag “de belangrijkste voorbeelden zijn.” Welke andere punten betreft het concreet? Welke 

besparingen/bijstellingen in € per punt? 
Antwoord Zie de tabel op pag. 21 van de kaderbrief waar de bijstelling van de bestaande budgetten is 

toegelicht. 
  
Vraagnr. 48 
Blz. 8 
Fractie PvdA 
Vraag “het budget dat gereserveerd is voor de autoloze zondag en een aantal andere werk budgetten 

wordt meegewogen in de totale aanpak voor mobiliteit en duurzaamheid”. Welke andere 
budgetten betreft dit concreet? En wat bedoelt u met ‘worden meegewogen’? 

Antwoord Dit betreft concreet de werkbudgetten mobiliteit en duurzaamheid. Worden meegewogen 
betekent dat de effectiviteit van deze middelen is gewogen ten opzichte van de nieuwe ambities 
zoals opgenomen in het coalitieakkoord mede in relatie tot de spankracht en beperkte financiële 
middelen. Als resultaat van deze weging wordt voorgesteld deze budgetten te laten vervallen. 

  
Vraagnr. 49 
Blz. 8 
Fractie PvdA 
Vraag Waarom wordt het sparen voor Q-park achterwege gelaten? Is het realistisch te noemen dat er 

rond 2032 een bedrag van €30 miljoen op tafel ligt? Betekent dit dat dit voor de hele 
coalitieperiode niet meer aan de orde is? En deze doelstelling uit het coalitieakkoord dus niet 
gerealiseerd gaat worden? 

Antwoord In de betreffende PPS is opgenomen dat indien beëindiging van de overeenkomst aan de orde is 
dat de gemeente een bedrag van €32 miljoen verschuldigd is. De in de PPS opgenomen 
parkeergarages (bezoekers- en stallingsgarages) vertegenwoordigen aan het einde van de 
overeenkomst echter een waarde. De verwachting is dat de waarde van deze garages voldoende 
is om het verschuldigde bedrag af te dekken en dat daarmee sparen geen noodzaak is. 

  
Vraagnr. 50 
Blz. 8 
Fractie PvdA 
Vraag “…aangezien we ervan uitgaan dat sprake is van een impuls die uiteindelijk landt in de reguliere 

uitvoering…” Dat betekent toch deze zaken in 2019 zover moeten zijn uitgevoerd dat ze in 2020 
daadwerkelijk landen in de reguliere uitvoering? Is dat een realistische planning? Hoe verhoudt 
dit zich met uw opmerkingen en inzichten op pagina 3 over de ambtelijke organisatie en 
opmerkingen op pagina 9 bovenaan over efficiency? 

Antwoord Uw aanname dat ‘deze zaken in 2019 zover moeten zijn uitgevoerd dat ze in 2020 daadwerkelijk 
landen in de reguliere uitvoering’ is niet correct. De betreffende impulsen moeten landen in de 
reguliere uitvoering in het jaar dat de aanvullende financiën ten einde lopen (zoals weergegeven 
in het overzicht op blz. 21 en de daarbij behorende toelichtingen). 

  
Vraagnr. 51 



14 

 

Blz. 8 - onderaan 
Fractie PvdA 
Vraag Welke budgetten zijn niet meer structureel opgenomen? Graag een volledig overzicht. 
Antwoord Zie de tabel op pag. 21 van de kaderbrief waar de bijstelling van de bijstelling nieuwe budgetten 

begroting 2019 is toegelicht. 
  
Vraagnr. 52 
Blz. 9 
Fractie PvdA 
Vraag Welke 40 onderwerpen zijn opgepakt? 
Antwoord  

Nr. ZOEKLICHTGEBIEDEN  

EXTERNE INHUUR 
1  - verminderen inhuur 

HUISVESTIN
G   

2  - verminderen kantoorruimte 
3  - verhuren/verkopen vrijkomende ruimte 
4  - aanpassen wijze afschrijving 

I&A 
5  - verminderen devices 
6  - verlengen afschrijftermijn IPad en IPhone 
7  - uitfaseren openscape telefonie 
8  - vervangen token door 2-factor herkenning 
9  - verhogen effectiviteit functioneel beheer / service Lines 
10  - digitaliseren in- en uitgaande post (postkamer) 
11  - verlagen aantal analoge facturen 
12  - robot proces automation gegevensbeheer 
13  - verlagen analoge vergunningaanvragen 
14  - digitaliseren microfiches V&L 
15  - digitaliseren en verplaatsen archief V&L 

INKOOPVOORDELEN 
16  - efficiënter inkopen 

INNOVATIES 
17  - scanauto's voor handhaven parkeren 
18  - cameratoezicht milieuperrons 

OPBRENGSTEN UIT DIENSTVERLENING 
19  - verhogen doorbelasting overhead naar afnemers 
20  - SB: beheer onderhoud andere gemeenten 

LEAN 
21  - SB: verbeteren wasstraat Stadsbeheer 
22  - SB: verhogen bezettingsgraad voertuigen 
23  - SB: aanpassen afschrijvingstermijnen voertuigenpark 
24  - SB: samenwerking Rd4 uitgifte afvalpassen 
25  - SSC: verbeterpotentieel 4 werkprocessen 
26  - BCC: vergelijking communicatie andere gemeenten 
27  - B&O: analyse verbeteringen inkoopproces Jeugd  
28  - B&O: analyse verbeteringen inkoopproces Wmo 
29  - MS: analyse verbeterpotentieel team Accommodaties 
30  - SZMH: verbeterpotentieel 9 dienstverleningsprocessen  
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REGIONALISERING 
31  - B&O: samenwerking sociale werkvoorziening 

TOEGEVOEGDE OPDRACHTEN 
32  - CZ: optimalisatie financiële kolom 

TOEGEVOEGDE OPDRACHTEN VANUIT "OUD VOOR NIEUW 
33  - BOA's verhuren aan andere gemeenten 
34  - Samenvoegen Veiligheidshuizen 
35  - Lean maken vergunningverlening Bouwtoezicht 
36  - Indexeren WsW-bijdragen regiogemeenten 
37  - Consequenties wijzigingen SW-organisatie 
38  - Optimaliseren werkproces toetsen SZMH 
39  - Eigenaaronderhoud sport van Vastgoed naar MS 
40  - Tunneltoezicht: doorontwikkeling naar meldkamer MH 

 

  
Vraagnr. 53 
Blz. 9 
Fractie PvdA 
Vraag Welke tarieven zijn concreet kostendekkend gemaakt? 
Antwoord In de kostendekkende tarieven hebben we niets gewijzigd. De passage over de kostendekkende 

tarieven betrof de dienstverlening aan derden (bijv. andere gemeenten). Niet alle 
overheadkosten worden doorbelast in de bestaande tarieven. Naar de toekomst zullen we dit wel 
gaan doen, maar in deze Kaderbrief zijn daartoe nog geen voorstellen gedaan. 

  
Vraagnr. 54 
Blz. 10 
Fractie PvdA 
Vraag “Conclusie is dat dekking van €6,4 mln. vanaf 2022 niet kan worden gerealiseerd als we de 

huidige kwaliteit van dienstverlening en service willen behouden en de afgesproken projecten 
willen realiseren”. Is het uitgangspunt dat de huidige kwaliteit van dienstverlening en service 
behouden blijft en afgesproken projecten worden gerealiseerd? Indien nee, wat betekent dit 
concreet? 

Antwoord Uiteraard is het uitgangspunt bij een efficiencytaakstelling dat de huidige kwaliteit geleverd kan 
worden met minder middelen. Juist om voldoende kwaliteit te kunnen blijven garanderen en 
tegelijkertijd efficiencywinst te behalen starten we nu aanvullend onderzoek (zie de tweede alinea 
van pagina 10). 

  
Vraagnr. 55 
Blz. 10 
Fractie PvdA 
Vraag “Daar waar wellicht niet direct sprake is van een besparing, zien we wel dat de kwaliteit 

verbetert.” Wat is nu het doel? Eerder op de pagina schrijft u dat voldoende kwaliteit moet blijven 
garanderen, hier schrijft u dat onderzoeken en acties ook een kwalitatieve kant hebben die niet 
tot besparingen leidt. Waar ligt uw prioriteit? Wilt u met minder geld dezelfde kwaliteit of met net 
zoveel geld de kwaliteit verbeteren? 

Antwoord De opgave zoals deze in de begroting is opgenomen heeft in financieel opzicht prioriteit en in die 
zin is van efficiency sprake als met minder middelen dezelfde kwaliteit geleverd kan worden. Dat 
laat onverlet dat we kwaliteit verhogende initiatieven zonder dat er sprake is van een besparing 
ook zullen onderzoeken. 

  
Vraagnr. 56 
Blz. 11 
Fractie PvdA 
Vraag “We hebben die gevonden door bepaalde uitgaven voor onderhoud van wegen te kapitaliseren” 

Betekent dit dat het beleid voor afschrijvingen wordt aangepast? Stelt het BBP een minimale of 
maximale afschrijvingstermijn voor bepaalde investeringen? Zo ja, welke zijn dat voor welke 
investeringen en wat is uw motivering voor uw keuze? Kunnen nog andere investeringen op deze 
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manier worden weggeschreven? 
Antwoord Het beleid hoeft niet te worden aangepast. Het BBV stelt geen minimale of maximale 

afschrijvingstermijn voor. Het BBV verplicht wel dat levensduurverlengend onderhoud moet 
worden geactiveerd. De afschrijvingstermijnen uit de financiële verordening van de gemeente 
(vastgesteld mei 2018) worden toegepast. Zo ver nu bekend kunnen geen andere investeringen 
op deze manier worden weggeschreven. 

  
Vraagnr. 57 
Blz. 11 
Fractie PvdA 
Vraag Bent u het met ons eens dat u door de afschrijvingstermijnen te verlengen een veel rooskleurig 

beeld geeft van de situatie? 
Antwoord Wij zijn het niet me u eens. Uit de praktijk blijkt dat door rehabilatie van wegen uit te voeren de 

levensduur van wegen wordt verlengd, waardoor ook verlenging van de afschrijvingstermijn 
legitiem is.  

  
Vraagnr. 58 
Blz. 12 
Fractie PvdA 
Vraag We hebben bekeken …. en welke investeringen voorrang hebben.” We vragen u inzicht te 

verschaffen in uw afweging welke investeringen voorrang hebben. Kennelijk stonden er nog 
andere onderwerpen op uw lijstje, maar heeft u om redenen voor deze gekozen. Welke andere 
onderwerpen waren dat en om welke redenen heeft u die geen voorrang verleend? 

Antwoord Uitgangspunt waren de investeringen die in eerdere begrotingen zijn genoemd en de in het 
Coalitieakkoord benoemde investeringen. De projecten die geen prioriteit hebben gekregen 
hebben we voorlopig op PM gezet. Dit betreft een achttal projecten die in hoge mate afhankelijk 
zijn van derden, zowel inhoudelijk en/of financieel. 

  
Vraagnr. 59 
Blz. 12 
Fractie PvdA 
Vraag Welke locaties zijn concreet in beeld voor de P&R-voorzieningen? 
Antwoord Medio deze zomer zal de omgevingsvisie gepresenteerd worden. In deze visie zijn globale 

zoekgebieden opgenomen waarin locaties voor aanvullende P+R voorzieningen gezocht zullen 
worden. 

  
Vraagnr. 60 
Blz. 12 
Fractie PvdA 
Vraag Onderwijshuisvesting. Sluit Maastricht ook aan bij “zonnepanelen op schoolgebouwen”? 
Antwoord Schoolgebouwen zijn in juridisch eigendom overgedragen aan schoolbesturen. Zij beslissen zelf 

of zij zonnepanelen al of niet willen plaatsen. Schoolbesturen moeten op grond van de wet op het 
primair onderwijs en wet op het voortgezet onderwijs toestemming aan het college van B&W 
vragen voor een dergelijke aanpassing aan het gebouw, vanwege het economisch claimrecht 
van de gemeente op het gebouw. De gemeente is in principe welwillend jegens dergelijke 
aanpassingen aan het gebouw. De gemeente voert geen actief beleid hierop. 

  
Vraagnr. 61 
Blz. 13 
Fractie PvdA 
Vraag “Afscheid nemen van de kleine zaal in Ainsi”. Wat houdt dat concreet in? 
Antwoord Als er een middenzaal wordt gerealiseerd in het Theater aan het Vrijthof dan verschuift de 

programmering die nu in AINSI plaatsvindt, naar de nieuwe middenzaal. 
  
Vraagnr. 62 
Blz. 13 
Fractie PvdA 
Vraag Wat gaat er gebeuren met het pand van Kumulus nadat Kumulus verhuist? 
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Antwoord Het pand blijft in de vastgoedportefeuille van de gemeente tot er zich een ontwikkeling aldaar 
aandient. 

  
Vraagnr. 63 
Blz. 13 
Fractie PvdA 
Vraag Wanneer is het onderzoek naar de ingestorte muur afgerond? Is al duidelijk hoeveel het 

opknappen gaat kosten en wie dat gaat betalen? 
Antwoord Onze verwachting is dat het planvoorbereidingstraject en de vooronderzoeken in de zomer van 

2020 zijn afgerond en dat dan aansluitend het aanbestedingstraject ingezet kan worden. Tot die 
tijd blijft de hulpconstructie ook staan. De duur van de uitvoering van de restauratie is nu nog niet 
in te schatten. De totale kosten worden momenteel geraamd op 1,5 Mio, waarvan een derde 
besteed wordt aan het stutplan, de hulpconstructies en de planvoorbereiding. Dat onderdeel is 
reeds gegund. 

  
Vraagnr. 64 
Blz. 15 
Fractie PvdA 
Vraag Wat wordt bedoeld met “huisvesting van specifieke doelgroepen voor de ombouw van Singel 9”? 

Worden mensen op andere locaties gehuisvest? Zo ja, waar? Zie ook pagina 24. Over welke 
locaties in de stad hebben we het en hoe wordt de buurt hierbij betrokken? 

Antwoord Met huisvesting van specifieke doelgroepen bedoelen we mensen met GGZ-, financiële-, en 
verslavingsproblematiek, zwerfjongeren en Vrouwenopvang. 
 
In Singel 9 zijn cliënten van de GGZ doelgroep van het Leger des Heils gevestigd. De Dag en 
Nachtopvang met plaats voor max 50 cliënten in Singel 9 is niet meer van deze tijd en wordt het 
komende jaar in samenwerking met het LdH gesloten waarbij we er naar toe gaan dat er 
verspreid over de stad de Dag en Nachtopvang in kleinere locaties wordt ingericht.  
 
De omvorming van deze opvang wordt meegenomen in de Brede Innovatie Maatschappelijke 
Opvang waarin ook Vrouwenopvang en Zwerfjongeren worden meegenomen. De komende 6 
maanden wordt ingestoken op de zoektocht naar geschikte locaties en aantrekken van 
zorgaanbieders voor de zorgconcepten op die locaties. Zodra dat ingericht is kan Singel 9 
(gefaseerd) sluiten. 
Uiteraard wordt op dat moment dan de betreffende buurt meegenomen in de planvorming. Een 
van de succesfactoren van het realiseren van geslaagde woon/zorgconcepten in de wijk is de 
samenwerking (wederkerigheid) met buurtbewoners. 

  
Vraagnr. 65 
Blz. 16 
Fractie PvdA 
Vraag punt 3 “we onderbouwen het risicoprofiel…voor- en nadelen van eventuele aanpassing van de 

systematiek.” Van welke systematiek? Overweegt u ons voor te stellen het beleid over 
risicomanagement en weerstandsvermogen aanpassen? Zo ja, kunt u dit voorstel dan doen ruim 
voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2020? 

Antwoord De genoemde passage inzake de systematiek heeft betrekking op de dekkingskant van de zich 
voordoende risico’s: de jaarlijkse risicobuffer/post onvoorzien van ongeveer € 2,8 mln. en het 
relatief grote eigen vermogen van onze gemeente. Als risico’s zich voordoen kan overwogen 
worden om deze posten ter dekking in te zetten. Bij wijziging van deze dekkingsmogelijkheden 
zullen wij uw raad tijdig op de hoogte brengen. 

  
Vraagnr. 66 
Blz. 18 
Fractie PvdA 
Vraag Reserve verkiezingen. Welke maatregelen worden concreet genomen om de opkomst van de 

verkiezingen te verhogen? 
Antwoord De reserve verkiezingen richt zich op de daadwerkelijke organisatie van de verkiezingen, deze is 

niet bestemd voor opkomstbevorderende maatregelen. Gemeenteraadsverkiezingen kennen op 
dat gebied wel een extra inzet, overige verkiezingen niet. 
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Vraagnr. 67 
Blz. 23 
Fractie PvdA 
Vraag Areaaluitbreidingen openbare ruimte: Een nieuwe berekening van de uitbreiding van de 

openbare ruimte (waaronder de Groene Loper en Noorderbrug) heeft plaatsgevonden. Deze 
blijkt groter dan begroot. Heeft u hier bij de aanleg van bijv. De Groene Loper, de Tapijn, enz. 
niet op geanticipeerd. En heeft u nu wel volledig inzichtelijk wat de uitbreiding is en wat deze 
betekent? 

Antwoord Bij het opstellen van de kaderbrief 2014 is op basis van globale ontwerpen een inschatting 
gemaakt van de te verwachten areaaluitbreidingen. De ontwerpen van destijds zijn inmiddels in 
de praktijk gerealiseerd, op basis van de revisiegegevens blijkt dat de arealen (verhardingen en 
groen) groter zijn dan in de eerste instantie werd aangenomen. Inmiddels zijn de 
areaaluitbreidingen financieel vertaald en opgenomen in voorliggende kaderbrief. 

  
Vraagnr. 68 
Blz. 25 
Fractie PvdA 
Vraag Einsteintelescoop “Willen we de Einsteintelescoop als belangrijk gemeenschappelijk project in 

onze regio laten landen dan…” Wilt u dat wel of niet? En waarom wel of niet? 
Antwoord Ja, het College staat vol achter de gezamenlijke inzet om de Einsteintelescoop naar de regio te 

halen. De Einstein Telescoop zorgt voor een enorme economische impuls voor Zuid-Nederland 
en het grensgebied van Duitsland en België, zowel op de korte als op de lange termijn. Dit is 
onlangs ook bevestigt in een studie die is uitgevoerd in opdracht van de provincie en met steun 
van het Ministerie van Economische Zaken. Volgens de studie zorgt de Einstein Telescoop 
structureel voor 500 directe wetenschappelijke en technische banen en tevens voor 1150 
indirecte banen. Het project is ook een forse impuls voor de wetenschappelijk instituten in de 
euregio en in de samenwerking met het bedrijfsleven in de hightech maakindustrie. Daarbij mag 
het project ook gezien worden als een icoon voor de regio en als forse impuls voor het trekken 
van talenten naar de exacte en technische wetenschappen in onze euregio. Het sluit ook aan bij 
de stappen die de Universiteit Maastricht maakt inzake het instituut voor onderzoek naar 
zwaartekracht. 

  
Vraagnr. 69 
Blz. 26 
Fractie PvdA 
Vraag Verminderen overlast waaronder Tongerseweg. Betekent deze vrijval dat u de Tongerseweg op 

dit moment niet gaat opknappen, ondanks het feit dat onderzoek in 2017 heeft aangetoond dat 
de fundering van de weg slecht is. 

Antwoord De veronderstelling dat de Tongerseweg niet opgeknapt gaat worden is niet juist. Hiervoor is 
namelijk investeringsbudget gereserveerd en dat is niet vervallen. Het budget waar u naar 
refereert was in de exploitatie opgenomen vooruitlopend op de besluitvorming in de raad over 
vrachtverkeer Maastricht-West en was bedoeld voor het dekken van de onderhoudskosten voor 
camera’s en ICT-applicaties voor het geval er een vrachtverbod ingevoerd zou worden. Het 
college heeft besloten om deze budgetten niet al vooruitlopend op de besluitvorming in de 
begroting op te nemen. Dit najaar zullen we een raadsvoorstel met een concrete 
oplossingsrichting ter besluitvorming voorleggen over de verkeersstructuur in Maastricht inclusief 
de Tongerseweg. Mocht dan blijken dat de nu vervallen exploitatiemiddelen alsnog nodig zijn dan 
kan dit in de begroting verankerd worden. 

  
Vraagnr. 70 
Blz. Hele document, meicirculaire 
Fractie PvdA 
Vraag U geeft aan dat u de meicirculaire half juni verwacht. De circulaire is op 31 mei uitgebracht 

(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2019/05/31/meicirculaire-gemeentefonds-
2019). We vragen u deze circulaire z.s.m. in een nieuwe versie/addendum van deze kaderbrief te 
verwerken. 

Antwoord Zoals u van ons gewend bent, brengen wij de financiële gevolgen z.s.m. in beeld. De raad 
informeren wij zodra wij ons hierover hebben beraad in het college van 18 juni aanstaande. 
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Vraagnr. 71 
Blz. Hele document, meicirculaire 
Fractie PvdA 
Vraag Hoeveel kosten voor externe inhuur (van o.a. ORGfit) voor de totstandkoming van deze 

kaderbrief heeft u gemaakt? 
Antwoord De kosten voor de inhuur van ORGfit bedragen tot op heden ongeveer € 60.000. Andere 

bedrijven zijn hiervoor niet ingehuurd. 
  
Vraagnr. 72 
Blz. Hele document, meicirculaire 
Fractie PvdA 
Vraag Aangezien dit de kaderbrief is van het jaar waarin het songfestival in Nederland plaatsvindt, gaan 

wij er in alle redelijkheid vanuit, dat u op basis van gegevens van andere steden in Europa toch 
enig inzicht zou moeten kunnen verschaffen over wat een mogelijk songfestival in Maastricht de 
gemeente zou kosten. Graag ontvangen wij dus een begin van deze onderbouwing. Het is niet 
meer dan logisch dat eventuele financiële consequenties voor het MECC Maastricht, gelet op de 
juridische positie, vanzelfsprekend consequenties voor de gemeente Maastricht zullen hebben. 
Wij gaan er dan ook vanuit dat de raad tijdig en volledig in positie wordt gebracht? 

Antwoord De financiële consequenties zijn nog niet duidelijk. Zodra duidelijk wordt, welke bijdrage van 
Maastricht wordt verwacht, zal de raad zo snel mogelijk financieel in stelling worden gebracht. 

  
Vraagnr. 73 
Blz. 23 
Fractie GroenLinks 
Vraag Vitrines - kunt u deze lagere opbrengst in perspectief van de oorspronkelijke 

begroting/verwachting plaatsen? 
Antwoord In het verleden had de gemeente reclameopbrengsten van analoge reclamepalen. Daar bestaat 

vanuit het bedrijfsleven weinig interesse meer voor.  
Bij begroting 2019 moest daarom de oorspronkelijk begrote opbrengst van € 350.000 bijgesteld 
worden naar € 100.000 in de verwachting dat we 
met een Europese aanbesteding voor digitale billboards alsnog € 100.000 opbrengsten te 
kunnen realiseren. Dit valt tegen en blijkt slechts € 50.000 te zijn.  
 
  2020 2021 2022 2023 

Begroting   €       109.465   € 109.465   € 109.465   € 109.465  

Opbrengsten conform aanbesteding   €          59.465   €    59.465   €    59.465   €    59.465  

Claim Kaderbrief €        -50.000   €  -50.000   €  -50.000   €  -50.000  
 

  
Vraagnr. 74 
Blz. 23 
Fractie GroenLinks 
Vraag Omgevingswet - kunt u het totaalbeeld schetsen? Ik zie nu alleen 400.000 in bijlage 2 
Antwoord Zoals opgenomen op pagina 23 is er in totaal voor 2020 €1 miljoen aan invoeringskosten nodig. 

Voor €600.000 is reeds dekking (overschot voorgaande jaren en reeds beschikbaar budget voor 
aan te schaffen ICT-applicatie). Voor 2020 dient daarmee €400.000 voor de Omgevingswet 
opgenomen te worden om te komen tot het benodigde bedrag van €1 miljoen. Voor 2021 zijn de 
invoeringskosten nog niet met dezelfde concreetheid te duiden. Op basis van rekenmodellen die 
de VNG heeft ontwikkeld, is indicatief een bedrag van €1 miljoen nodig. Omdat dit model continu 
wordt aangescherpt en we bovendien blijven bezien of er mogelijkheden zijn om invoerkosten te 
koppelen aan bestaande beschikbare middelen, nemen we in de begroting 2020 vooralsnog een 
PM post op voor het jaar 2021. 

  
Vraagnr. 75 
Blz. 26 
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Fractie GroenLinks 
Vraag Autoloze zondag - hier ligt een motie aan ten grondslag, maar is nog nooit georganiseerd. 

Argument was de realisatie van de milieuzone tijdelijk te laten prevaleren. In plaats van nu 
eindelijk eens een autoloze zondag te realiseren, wordt deze nu afgeschaft. Parcours heeft nooit 
de omvang van een werkelijk autoloze zondag gehad. De autoloze zondag is op een andere, 
Europees vastgelegde, datum en veel meer dan alleen één dag: een heel programma rond 
mobiliteit. Graag in dit verband uw argumentatie. 

Antwoord Het college heeft gezien de hoge ambities op het vlak van duurzame bereikbaarheid, afgezet 
tegen de spankracht van de organisatie, de effectiviteit van maatregelen en de beperkte 
beschikbaarheid van middelen ervoor gekozen om haar aandacht primair te richten op het 
uitwerken van een pakket aan maatregelen om duurzaam vervoer (o.a. emissieloze 
stadsdistributie) en het gebruik van duurzame vervoersmiddelen (o.a. uitbreiding van het aantal 
laadlocaties voor elektrische auto’ en betere faciliteiten voor fietsers) te stimuleren. Uit 
gesprekken met ondernemers is gebleken dat er veel weerstand is tegen een autoloze zondag. 
Ook bewoners hebben het initiatief onvoldoende omarmd om van een autoloze zondag echt een 
succes te kunnen maken. Daarom heeft het college, gezien het grote belang van draagvlak in de 
transitie naar duurzame mobiliteit, ervoor gekozen om de komende jaren in te zetten op die 
maatregelen die wel omarmd worden en een groot effect bereiken. Dat betekent overigens niet 
dat een autonome autoloze zondag er nooit zal komen. 

  
Vraagnr. 76 
Blz. 27 
Fractie GroenLinks 
Vraag Sparen voor de overname Q-park - kunt u aangeven wat de financiële gevolgen zijn als bij 

concrete ontwikkelingen (wanneer gaat dit spelen?) welk bedrag in welke periode moet worden 
vrijgemaakt? 

Antwoord Zie antwoord op vraag 49 
  
Vraagnr. 77 
Blz. 27 
Fractie GroenLinks 
Vraag Hoe ziet de boogde spaarvariant voor overname Q-park garages eruit? Over welk bedrag gaat 

het? Op Welke concrete ontwikkelingen wil het college afwachten? 
Antwoord Zie antwoord op vraag 49 
  
Vraagnr. 78 
Blz. 28 
Fractie GroenLinks 
Vraag Posten 42 en 43 - kunt u deze posten nader benoemen? 
Antwoord De beschrijving van deze posten staat op blz. 28 van de kaderbrief, het betreft nader in te vullen 

taakstellingen. Bij de begroting 2020 zullen wij met voorstellen komen voor nadere invulling. 
  
Vraagnr. 79 
Blz. 39 
Fractie GroenLinks 
Vraag Verkoop villa Kanjel - kunt u de berekening verkoopprijs minus boekwaarde en verkoopkosten 

toelichten en van cijfers voorzien? 
Antwoord De verkoop en levering van het betreffende pand heeft op 11 maart 2019 plaatsgevonden. De 

verkoopprijs (inclusief indexering) betreft € 817.339,= (Kosten Koper). Tevens zijn de zakelijke 
rechten (OZB / Waterschap) per die datum verrekend voor een bedrag van € 2.006,55 waardoor 
per saldo voor € 819.345,55 is verkocht. 
De tenderprocedure is door de gemeente zelf begeleid en uitgeschreven. Enkel voor het 
marketinggedeelte, te weten begeleiden rondleidingen en verzorgen publicaties is een hierin 
gespecialiseerde, externe partij ingeschakeld, te weten Klement2 Rentmeesters. AchtenVanGent 
notarissen heeft voor de gemeente de ontvangst van de inschrijvingsdocumenten verzorgd en de 
ontvankelijkheid van deze documenten getoetst. Tot slot heeft een taxatie plaatsgevonden en is 
advies ingewonnen van een landgoeddeskundige. Het totaal van deze externe verkoopkosten 
bedraagt € 23.976,=. 
De boekwaarde per 31-12-2018 bedraagt € 559.811,=.  
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Alle bedragen zijn excl. BTW. 
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