
Voorzitter,

Vandaag, 12 november, staan we aan het begin van een nieuw hoofdstuk. En dat 
hoofdstuk heet begrotingstekort. De laatste jaren hebben we als gemeente iedere 
keer de vergadering kunnen afsluiten met een sluitende begroting. Vandaag staan 
we voor een grotere opgave en wij hopen vandaag hier met z’n allen uit te komen, 
want dat zou betekenen dat we een oplossing hebben gevonden voor het tekort.

Kostenbesparend is misschien dan wel het toverwoord. En als we dan kijken naar 
externe inhuur doet ons, vermoeden dat daar als eerste op bezuinigd kan worden. 
Want hoe verklaren we de groei van inhuur? We zien een prognose voor 2019 van 
€14,5 miljoen euro, aan inhuur van externen tegenover in 2018 een inhuur van €13,3
miljoen euro. Dat is al een verschil van €1,2miljoen. Geen kleingeld lijkt ons. 

Kan de portefeuillehouder hierover opheldering geven?

Voorzitter,

Het onderwerp waar de kosten de pan uit rijzen is het Sociaal domein. Het Sociaal 
Domein: 388 miljoen euro. Wat een bedrag! Gelijk dachten wij als D66 Maastricht, 
kan dit niet anders? Er staat ons als gemeente een uitdaging, een grote uitdaging, 
want hoe krijgen we dit tekort nu gedicht?

Het uitgangspunt bij decentralisaties in de zorg destijds, was dat de ondersteuning 
dicht bij de inwoner werd geboden. Dit wordt nu nog vaak belemmerd door schotten, 
gescheiden verantwoordelijkheden, deeldomeinen, aparte loketten en verschillende 
geldstromen. Voor ons als volksvertegenwoordigers is dit soms al een puzzel en 
waarschijnlijk ook voor onze inwoners.

Wij denken dan ook dat ontschotting en PGB ons hierdoor zal helpen. Natuurlijk lost 
dit niet alle problemen op, maar wel een groot deel. Laat ondersteuning op alle 
levensgebieden gelijktijdig worden geboden, afgestemd en ontschot. 

D66 Maastricht blijft het initiatief rondom de 50- gezinnen aanpak een geweldig 
voorstel vinden. Een voorstel waar we natuurlijk niet alles onder kunnen hangen, 
maar waarbij we ons wel afvragen. In hoeverre kan het college dit principe niet in het 
gehele sociale domein toepassen?

Graag een reactie van de wethouder.
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Als we kijken naar de armoede, ligt hier nog een grote uitdaging. Een uitdaging 
waarbij we vinden dat we minder geld moeten steken in onderzoek naar onderzoek, 
maar waarbij we echt aan de slag moeten. Hierbij vinden we dat Gemeente 
Maastricht als voorbeeld dient te fungeren. 

Een voorbeeld zou kunnen zijn en een beetje ludiek is het wel, ruilen en bezorgen op
woensdag? 

Veelvuldig komt bij ons het bericht binnen dat mensen die onder de armoedegrens 
leven spullen nodig hebben zoals banken, bedden en matrassen. Er zijn ook mensen
die deze spullen kwijt willen, omdat het niet meer voldoet aan hun smaak en 
interieur. Deze mensen dit niet zelf naar het milieuperron kunnen brengen om 
diverse redenen en daarom op woensdag de afdeling grofvuil thuis laten komen om 
dit op te halen.

Zou het niet een fantastisch idee zijn om de mensen die onder de armoede grens 
leven, die in beeld zijn bij de gemeente en spullen nodig hebben. Dat ze een lijst van 
primaire wensen kenbaar maken bij de gemeente. En als dan op woensdag 
bijvoorbeeld een bank ergens wordt opgehaald, deze dan door de afdeling grofvuil 
direct te laten bezorgen bij de familie die deze goed kan gebruiken?

Zou de wethouder dit willen en kunnen oppakken?  

Voorzitter,

Als we kijken naar Maastricht, zijn er enorm veel mensen betrokken in en met onze 
samenleving. Zondag 10 november was het nationale mantelzorgdag. Zaterdag 9 
november heeft u als college al vele mantelzorgers in Maastricht met een bloemetje 
in het zonnetje gezet. En er zijn vele mantelzorgers in Maastricht. 

Als mantelzorger kun je een mantelzorgwaardering aanvragen met een financiële 
bijdrage van €200,00 1. Wij vroegen ons af, is er niet iets anders waarmee we deze 
toppers een steuntje in de rug kunnen geven. Om te laten zien dat we de 
mantelzorgers dankbaar zijn voor wat ze doen. Zo hebben wij gekeken naar onze 
buurgemeentes, hoe zij dit aanpakken. Sommige geven bedragen net als Maastricht.
Maar Sittard-Geleen heeft bedacht om bedrijven te benaderen met de vraag of ze 
een dienst of product willen leveren en hiermee een complimentje in natura te 
kunnen schenken. In Maastricht kan dan de mantelzorger bijvoorbeeld kiezen tussen
bioscoopkaartjes, een voorstelling in het theater, bezoek aan het museum, 
toegangskaartjes voor MVV of een heerlijke taart “uitkiezen”. 

Hoe ziet het college dit idee en is het college bereid om dit te implementeren in 
Maastricht? Graag een reactie van de wethouder.

1 https://www.gemeentemaastricht.nl/zorg-en-wmo/mantelzorgwaardering-aanvragen
2

https://www.gemeentemaastricht.nl/zorg-en-wmo/mantelzorgwaardering-aanvragen


Voorzitter,

Even heel iets anders, de wietproef. Een experiment dat landelijk een kans wordt 
gegeven. Tien gemeenten, waaronder Maastricht, gaan vanaf 2021 vier jaar lang 
experimenteren met de verkoop van door de overheid geteelde wiet. Het doel hierbij 
is de ‘illegale achterdeur’ waarmee coffeeshops nu worden bevoorraad te beëindigen
en daarmee ook de ondermijnende drugsindustrie aan te pakken. Graag citeer ik 
Tweede Kamerlid Vera Bergkamp van D66 met haar quote:”Eindelijk komen er 
coffeeshops zonder een schimmige achterdeur”.

Kan de portefeuillehouder hierover ons een (tussen)stand van zaken geven.

Voorzitter,

Van de wiet, dan toch even naar de fiets. Een onderwerp dat deze gemeenteraad en 
zeker D66 Maastricht erg bezighoudt. Fietsvlonders, daar zijn ze weer!

Wij constateren de laatste tijd een forse toename in het gebruik van met name de 
swapfiets en de fiets in het algemeen. Dat vinden wij positief. Want fietsen is gezond.
Maar het leidt ook tot ongemakken, zoals volle stallingen en een tekort aan plekken 
om de fiets te stallen.

Tijdens de behandeling van de kaderbrief dit jaar hebben wij al een oplossing 
benoemd, namelijk de fietsvlonders. Met deze vlonders kunnen op een snelle en 
flexibele manier parkeerplekken voor auto's gewijzigd worden in extra stallingsruimte 
voor fietsen. De wethouder stelde destijds voor om dit idee mee te nemen bij de 
uitwerking van het fietsactieplan. 

Wij zouden echter willen voorstellen om nu al te beginnen met een pilot, omdat er op 
sommige plekken echt onvoldoende ruimte overblijft op de stoep. 

Graag willen we een reactie van de wethouder of hij bereid is dit versneld op te 
pakken.

Voorzitter,

Een doelgroep die veelvuldig gebruikt maakt van de fiets, de student en wij hebben 
in deze stad de portefeuille Studentenstad!

In 2018 vroeg minister Van Engelshoven al aandacht voor het onderscheid dat er is 
tussen leerlingen die een mbo-studie volgen of leerlingen die een hbo- of wo-studie 
volgen. Volg je een hbo- of wo-studie dan wordt je wettelijk gezien een “student” 
genoemd. Volg je daarentegen een mbo-studie, dan word je vooralsnog “deelnemer” 
genoemd. Een raar onderscheid aldus de minister, waar we vanaf moesten. 

Ondertussen is het zover, de term deelnemer zal in het studiejaar 2020-2021 
veranderen in “student”, dit wordt dan ook zo in de wet vastgelegd, zodat ook mbo- 
studenten kunnen genieten van de daarbij behorende rechten. 
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In het coalitieakkoord is extra aandacht gevraagd voor het veranderen van “Student 
en Stad” naar “Studentenstad”, waarbinnen de samenwerking geïntegreerd en verder
geïntensiveerd dient te worden vanuit gelijkwaardige posities. 

Wij vragen het college dan ook, om de mbo-student te betrekken bij de portefeuille 
“Studentenstad”. De SP heeft hier een motie gemaakt die ze straks zullen toelichten 
en die wij met veel plezier mee indienen.

Voorzitter,

Fossiele brandstoffen,

D66 Maastricht denkt dat niet iedereen weet of onder ogen wil zien, dat er nu al 
beslissingen genomen moeten worden, als we in 2050 al onze huizen zonder 
aardgas willen kunnen verwarmen. Daar zijn acties voor nodig van het Rijk, 
Provincie, gemeente, huiseigenaren en bewoners, maar veelal weten we (de laatste 
2 groepen) niet waar we aan toe zijn. Positieve dialoog en participatie is gewenst. 
Begin er nu mee. Ga nu de dialoog aan en betrek ze actief bij het behalen van onze 
klimaat neutrale ambities.

Is de portefeuillehouder het met ons eens dat grote renovatie of aanpassingen in het 
gasdistributienetwerk die nu gepland zijn uit te stellen? Natuurlijk inachtneming dat 
de veiligheid voor ons allen niet in geding komt.

Graag willen we een reactie van de portefeuillehouder

Voorzitter, 

Ik ga afronden.

Maar voor ik ga afronden, wil ik graag namens D66 Maastricht het stuk, 
procesaanpak bezuinigingen, onder “commando” van financiële chef wethouder 
Aarts en ambtelijke chef Kleijnen op het hart drukken goed de vinger aan de pols 
houden met betrekking tot het gegeven schema en dat de gemeenteraad op tijd in 
stelling wordt gebracht, zodat we gezamenlijk de tekorten kunnen aanpakken en 
doorvoeren.

Voorzitter tot zover mijn eerste termijn.
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