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Geachte voorzitter, collega-raadsleden, College en kijkers via de livestream thuis.

Vandaag zijn we dan eindelijk voor de eerste keer weer fysiek bij elkaar. De reden 
dat we nu pas het KPMG-rapport bespreken dat op 7 februari is gepubliceerd, komt 
door de Coronapandemie, die nu regeert. In dit definitieve rapport is door KPMG een 
analyse gemaakt van de bedrijfsvoering en maatregelen voor het Sociaal Domein. 
Ook mogelijke bezuinigingen worden hierin benoemd, echter is dit niet waar D66 
Maastricht nu op wil in gaan. De discussie rondom de bezuinigingscijfers zal op een 
later moment plaatsvinden. 

Het KPMG-rapport

Het eerste wat bij ons op kwam toen we het rapport lazen was een liedje van 
Ramses Shaffy met als titel zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder! Waarom?
Dat gaan we u uitleggen.

Zing!
Echt zingen gaan we maar niet doen, maar we hebben wel veel vragen. Als D66 
Maastricht vragen we ons af of we, de gemeenteraad, het College en ambtenaren in 
control zijn? Het is een vraag die we hier durven te stellen en voorleggen! In het 
KPMG-rapport wordt er gesproken over het sanctieprotocol en dat er een  
transformatieslag is gemaakt (blz. 19). Wat is de stand van zaken hiervan. 

Graag een reactie van het college.

Vecht!
Goede zorg moet er voor de inwoners van Maastricht altijd zijn, maar moet dat tegen 
elke prijs? Neem als voorbeeld zoals in het rapport van KPMG beschreven is, dat de 
medewerkers van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) zich niet gehoord 
voelen! Er wordt niks met hun ideeën en inbreng gedaan! Dat zou ook mede door 
ons als raad komen, omdat wij de Maastrichtse maat zo belangrijk vinden.

Door de Maastrichtse Maat voeren we alles maar uit zeggen de medewerkers van 
SZMH, ook als er geen geld voor is. Maar collega’s in de raad, wat is nu de 
Maastrichtse maat, want in het KPMG-rapport komt ook naar voren dat de 
Maastrichtse maat op diverse manieren kan worden geïnterpreteerd. 

Graag willen we van het College een duidelijke visie en uitleg over wat volgens 
hen de Maastrichtse Maat is.
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Huil!
Ja huilen, met dikke tranen! We krijgen dit iedere keer als we in spanning aan het 
wachten zijn op de cijfers van het sociale domein en het resultaat vervolgens niet is 
wat we hadden gehoopt. En ja, wij weten dat we te maken hebben met een open 
eind-regeling waarop ook wettelijke verplichtingen van toepassing zijn, die we niet 
kunnen en mogen beïnvloeden. 

Maar dat de zorgaanbieder tot 2 jaar na behandeling nog een rekening mag indienen
vinden wij heel bijzonder. Daarnaast werkt de gemeente met veel zorgaanbieders. 
Zou het niet beter zijn als we met minder zorgaanbieders zouden gaan werken,
zodat het wat overzichtelijker wordt voor iedereen? Of komt hierdoor de keuzevrijheid
te veel in het geding?

We horen dit graag van het College.

Bid!
We zouden dit bijna gaan doen, maar we bedoelen natuurlijk het BID-book van 
KPMG in dit geval. D66 Maastricht vraagt zich af of er wel duidelijke communicatie is 
tussen de diverse afdelingen van het Sociale Domein? We bedoelen daarmee en we 
zullen de vraag concreter maken: Weet de ene afdeling binnen het sociale domein 
wat de andere afdeling “weggeeft“?

Door het verdiepen in de materie lijkt het erop dat er geen schaduwrekening wordt 
bijgehouden. Klopt dit? Mocht deze er niet zijn dan zou het toch slim zijn om dit in te 
voeren zodat er een betere controle is en dat we niet iedere keer voor onprettige 
verrassingen komen te staan.

We horen het graag van het College!

Lach!

D66 ziet graag een lach op het gezicht van onze inwoners. Het streven moet er 
daarom bij ons zijn, dat er weer een degelijke, reële én sluitende begroting voor de 
toekomst komt. 

Werk!
Wij als D66 Maastricht willen aan het werk voor de stad, voor onze inwoners, maar 
we kunnen dit niet alleen en we missen een aantal zaken om aan de slag te kunnen.
Zo missen we een visie in het sociaal domein. We werken als gemeente heel erg 
hard binnen het sociaal domein, laat ons dat vooropstellen. 

Maar door de waan van de dag, wat heel begrijpelijk is, missen we die visie. 
D66 Maastricht weet dat er in de RIB van 7 februari 2020 is toegezegd dat er een 
visie komt. Maar kan het college concreet aangeven wanneer deze er komt en hoe 
deze visie vervolgens geleidelijk kan worden ingevoerd als beleid?

We horen het graag van het College!



Bewonder!
Wij als D66 Maastricht bewonderen onze ambtenaren. Dit zijn de mannen en 
vrouwen die hard werken voor onze stad en altijd klaar staan. Maar hebben we 
binnen onze organisatie genoeg ambtenaren die de kennis en kunde hebben om 
binnen het sociale domein te kunnen acteren? Zo niet, wat gaat het college op korte 
termijn hieraan doen?

We horen het graag van het College!

Voorzitter, voordat ik ga afronden, wil ik het eerst nog even hebben over een bank.

“Op 't Vriethof Op ’n Baank”

Dit liedje is gemaakt en gezongen door de Maastrichtse zanger Johnny Blenco die 
ons dit jaar helaas te vroeg is ontvallen. En waarom wil ik het hebben over het bankje
dat op het Vrijthof staat. Wordt dit het strafbankje of wordt dit het bankje van 
constructieve gesprekken waarin we gezamenlijk naar oplossingen zoeken?

Graag horen wij het van onze collega’s in de raad en het College.

Tot zover.
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