Vragen raadsvoorstel
Eerste bestuursrapportage 2020
VVD
Inleiding
1. Blz. 4. Binnen het sociaal domein blijven de kosten stijgen. Is hier een plafondgrens aangesteld?
Of kunnen de uitgaven tot het uit eindigen blijven stijgen?
Maastricht wil een plafondgrens trekken en dan de uitgaven boven die grens met de verzekeraars
onerhandelen om maar de helft te vergoeden. Is dat iets voor ons of doen wij dat al samen met
Maastricht?
ANTWOORD
De huidige inkoopsystematiek (geen plafondgrens) is een uitvloeisel van de wettelijke bepalingen,
de door uw raad en door ons college vastgestelde beleidskaders, zoals de Toekomstagenda
Sociaal Domein Maastricht Heuvelland 2016-2022 en de verordeningen Wmo en Jeugdhulp. Deze
kaders komen op hoofdlijn neer op de volgende pijlers:
- een laagdrempelige toegang tot ondersteuning (algemene voorzieningen en
maatwerkvoorzieningen) via het Sociaal Team;
- snelle en zo min mogelijk bureaucratische afhandeling van hulpvragen/meldingen;
- geen wachtlijsten, zeker wanneer het gaat om jeugdhulp;
niet meer, maar ook niet minder hulp en ondersteuning dan nodig;
- hoge tevredenheid over kwaliteit van hulp- en dienstverlening van het Sociaal Team,
zorgaanbieders etc.
- invulling van hulp en ondersteuning in maximale mogelijke samenspraak met cliënt en
diens omgeving;
In onze gemeente op dit moment sprake is van een hoge tevredenheid (gemiddeld cijfer 8) van
de cliënten en die tevredenheid stijgt sinds 2017 jaarlijks. Het Sociaal Team is laagdrempelig
bereikbaar en de burgers kunnen op diverse manieren een vraag stellen en/of een melding
indienen. Er zijn geen wachtlijsten bij afhandeling van meldingen, er zijn geen wachtlijsten bij
jeugdzorg. Voor de Wmo geldt nog een wachtlijst voor huishoudelijke hulp omdat de aanbieders
van huishoudelijke hulp structureel met een personeelstekort kampen. Er is sprake van een zeer
laag aantal bezwaarprocedures.
Om een kostenstijging te stoppen zou waarschijnlijk een gewijzigde beleidskaders nodig zijn.
Daar zou ons college de komende tijd in gesprek gaan met uw raad. Het instellen van de
budgetplafonds is dan wel een optie. Ook deze maatregel wordt op dit moment technisch
voorbereid, in afwachting van bestuurlijke besluiten.
Maastricht wil een plafondgrens trekken en dan de uitgaven boven die grens met de verzekeraars
onderhandelen om maar de helft te vergoeden.
Wordt hier zorgaanbieders bedoel en een regressief tarief? Bij budgetplafonds, zou boven het
budget een lager tarief worden betaald, dus een regressief tarief.
Dan is het antwoord als volgt: een nieuw inkoopstrategie wordt samenwerking met Maastricht
bezien. Met de aanbieders wordt voortdurend onderhandeld over de tarieven en zal worden
onderhandeld om de kosten te drukken. Wel zijn wij daarbij verplicht rekening te houden de
wettelijke bepalingen in de AmvB “reële kostprijs wmo”. De AmvB “reële kostprijs jeugdhulp”
komt in 2021 aan.
Op dit moment wordt een regressief tarief toegepast bij Beschermd Wonen, die Maastricht voor
onze gemeente uitvoert en een budget van het Rijk daarvoor ontvangt. Daarmee probeert de
gemeente de kosten te drukken. Wel is er sprake van een wachtlijst bij BW. Mogelijk zou dat dan
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ook kunnen spelen ook bij andere Wmo- en jeugdhulpaanbieders als budgetplafonds ook daar
worden ingesteld.
2. Blz. 4. De MTB en toeristenbelasting hakken er goed in en dat zal wel de komende maanden
alleen maar meer worden. Hoe gaat men hiermee om? Andere gemeenten zitten hier natuurlijk
ook mee. Wat zegt de VNG en wat doet de VNG?
ANTWOORD
De VNG is continu in gesprek met ministeries en het kabinet over de compensatie van gemeenten
voor de kosten die zij maken als gevolg van de coronamaatregelen. Graag wil ik u hiervoor
verwijzen naar de site van de VNG. Hier is een uitgebreid overzicht opgenomen van de financiële
compensaties richting gemeenten.

Verder is vanmiddag (29 juni) om 16.00 uur de brief van het ministerie ontvangen over het
compensatiepakket inzake de Coronacrisis. Een eerste vlugge doorlezing laat zien dat voor de
decentralisatie uitkeringen de navolgende compensaties worden ontvangen
Toeristenbelasting € 93.000
Participatie (sociale werkbedrijven) € 89.618
Voorschoolse opvang peuters € 12.957
De effecten op de algemene uitkering zijn nog niet doorgerekend. Bij de aangekondigde
september wijziging komen we hierop terug.
3. Blz. 5. Versneld afstoten van Vastgoed. Welke?
ANTWOORD
4. Blz. 5. Is er al 1 Verbonden Partij die water bij de wijn heeft gedaan wat betreft de verhogingen
voor zowel 2020 al 2021?
ANTWOORD
Bij de Verbonden Partijen zijn we afhankelijk van de bevindingen van de deelnemende
gemeenten. Als we hierbij naar de BsGW kijken zien we dat van de 29 gemeenten, 20
gemeenten akkoord zijn gegaan met de ontwerp begroting. 3 gemeenten zijn niet akkoord gegaan
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(waaronder Eijsden-Margraten) 5 gemeenten hebben een opmerking geplaatst en 1 gemeente
heeft niet gereageerd. Dit betekent dus dat de begroting ongewijzigd vastgesteld zal gaan worden.
Programma 1: Mens & Samenleving
1. Blz. 9. Er is weer onderzoeksbureau I & O ingeschakeld. Waarom en kunnen wij dat zelf niet?
ANTWOORD
Met inzet van I&O voor een intern onderzoek naar doelmatigheid van toekenning, verantwoording
en een kwaliteitsniveau van dossierafhandeling bij het Sociaal Team wilden wij graag die
aspecten objectief en onafhankelijk te laten toetsten.
2. Blz. 17. Culturele Fiets en Wandelroute in beeld brengen duurt nu al jaren. In aantal jaren geleden
heb ik dat al bij de wethouder aangekaart en is ook toegezegd. Zijn we nu zeker dat dit ook dit jaar
gerealiseerd gaat worden?
ANTWOORD
De culturele Fiets en Wandelroute wordt dit jaar (2020) gerealiseerd. De nog ontbrekende werken
en gegevens zijn inmiddels in kaart gebracht en de uiteindelijke selectie kunstwerken is nu
enerzijds gebaseerd op tijdsperiode/stijl en anderzijds op relevante thema’s binnen onze
gemeente. Implementatie was aanvankelijk in voorjaar gepland maar is wegens corona naar
najaar verplaatst.
3. Blz. 18. Verenigingsconsulent ingezet. Is dat bekend bij alle verenigingen en wat gaat hij precies
doen?
ANTWOORD
Binnen de afdeling Mens en Maatschappij is een contactpersoon verenigingen aangesteld. De
buurtcoaches, de verenigingsconsulent en de participatiecoach werken samen. De verenigingen
zijn hier middels een nieuwsbrief van op de hoogte gesteld.
De verenigingsconsulent (vc) is aanspreekpunt voor verenigingen. De vc voert het eerste overleg
over diverse accommodatiezaken (voetbalverenigingen, KVW/ Scouting etc), regelt zaken m.b.t.
huur, verstuurd relevante informatie aan de verenigingen middels de website www.kompaseijsdenmargraten.nl. De vc heeft vragen m.b.t. belastingen en subsidieaanvragen afgehandeld.
Ook voert de vc de agenda van het integraal accommodatie/ verenigingenoverleg binnen de
gemeente.
Ook ondersteunt de vc de vrijwilligers van de website www.mooimergelland.nl.
4. Blz. 24. Het project Samenklank wordt verplaatst nar 2021. Zijn er nog meer projecten, wat we nu
al weten, die ververschoven gaan worden naar 2021 en wat betekent dit financieel?
ANTWOORD
Binnen programma K&C worden verder geen projecten verplaatst naar 2021 wegens corona: de
geplande projecten zijn corona-onafhankelijk óf er is een oplossing gevonden (zoals de inmiddels
gerealiseerde online toneellessen BS Cramignon/St Martinus).
Een tweetal projecten (Kunstwacht restauratie & onderhoud openbare kunstwerken, en Culturele
Fiets en wandelroute) zijn verplaatst van voorjaar naar zomer / najaar 2020.
M.b.t. culturele subsidieverstrekking:
Een aantal culturele festivals / initiatieven die wij jaarlijks financieel ondersteunen overwegen een
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aanpassing (corona-veilige versie in 2020) óf verplaatsing naar 2021. Deze beslissing wordt door
de organiserende partijen in de loop van de maand juli genomen. Dit betekent dat de post
‘Incidentele subsidies’ binnen de begroting K&C nog niet definitief kan worden. We komen hier
daarom t.t.v. de tweede bestuursrapportage op terug.
5. Blz. 25. Waarschijnlijk aanvragen indienen van niet rendabele monumenten. Er dus rekening mee
gehouden. Over welke bedragen hebben het dan?
ANTWOORD
Voor niet-rendabele monumenten zijn het in Q1 subsidies verstrekt, van de overige categorieën zijn
nog geen aanvragen ontvangen, maar wel initiatieven bekend die waarschijnlijk aanvragen gaan
indienen. Zonder definitieve plannen is niet in te schatten over welke bedragen het gaat.
Programma 2: Landschap, natuur en water
6. Blz. 28. Herbestemming. Kunt u al enkele leegstaande monumenten noemen, waar en welke
herbestemming de aanvragers op het oog hebben?
7. Blz. 28. Oneigenlijk gebruik. Gaat dat gewoon over 1-meter stroken? Juridische procedures, gaat
het dan over eigendomsrecht?
8. Blz. 29. Private partijen. Het is bevestigd dat men agrariërs binnen onze gemeente erbij betrekt.
Bedoelt men dit hier ook?
9. Blz. 30. De vitaliteitsman heeft ook bij de keukentafel gesprekken gezeten of betrokken?
ANTWOORD
Nee. De vialiteitsmanager moet geworven worden nadat het middengebied cq middengebied
gemeenten deelnemen aan dit project. De keukentafelgesprekken zijn gevoerd door werkbank.
10. Blz. 31. Gezond lokaal ondernemersklimaat waarbij ondernemers uit onze gemeente zijn
betrokken. Kunt u enkele noemen?
ANTWOORD
Bij de verbetering en versterking van ons ondernemersklimaat richten we ons permanent op de
optimale inzet van ondernemers, onze ondernemersverenigingen en onze
ondernemersconctactfunctionaris. Samen met ondernemers en –verenigingen organiseren we
ondernemers-netwerkvorming- en kennisuitwisseling (regionaal MECC Limburg LEADS, lokaal
Netwerkevent Ondernemend Eijsden-Margraten e.o.) en samenwerkingsacties tussen
ondernemers (bijvoorbeeld sfeerverlichting in de dorpskernen). In het kader van onze lokale en
regionale opgaven zoals Buitengewoon Buitengebied en Vrijetijdseconomie richten we ons ook
op het creëren van een gezond ondernemersklimaat voor ondernemers uit de diverse
11. Blz. 32. Ontwikkeling van het Visiter Center Plus. Kunt u niet een ander punt zoeken voor het Ebike punt in Oost-Maarland? Ben bang dat Kasteel Oost nog even zal duren. Zeker in deze tijd is
fietsen in eigen land een hot item.
ANTWOORD
De keuze voor de locatie Oost-Maarland is ingegeven vanwege het knooppunt van wegen in het
routenetwerk. In principe zijn er meerdere geschikte locaties voorhanden. Dit moet wel nader
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onderzocht worden, draagvlak ondernemer, beheer en onderhoudsaspecten, toegankelijkheid
van de voorziening en passend binnen het routenetwerk.
12. Blz. 35. Bewoners bewust maken om de tuin te vergroenen. Zit daar ook de afkoppeling in
nieuwe/bestaande regendakpijpen?
Programma 3: Duurzaam wonen
13. Blz. 38. In het verleden is toegezegd om nog eens te kijken voor Openbaar Vervoer in de kern
Gronsveld. Is dat gelukt? Zijn er dit jaar nieuwe ov-aansluitingen in de hele gemeente
verwezenlijkt of zit nog in de pen?
14. Blz.39. 750 meldingen!! Welke zijn de 5 hot spots?
15. Blz. 40. Woningvoorraad. Men probeert al jaren voldoende starters- en seniorenwoningen te
realiseren. In mijn omgeving vertrekken telkens jonge mensen weg uit onze gemeente die elders
gaan wonen. Kunt u nagaan hoeveel personen onder 30 jaar de laatste 5 jaar uit onze gemeente
zijn vertrokken?
ANTWOORD
Via ons GBA is de uit- en instroom van mensen te raadplegen, waarbij een selectie gemaakt kan
worden op leeftijd. De reden van vertrek is echter niet raadpleegbaar, waardoor in deze
leeftijdscategorie (< 30 jr) een vertekend beeld kan ontstaan vanwege de uitstroom van
studenten. Een filtering op bepaalde leeftijd zou dan moeten worden toegepast (van 18 tot
pakweg 24jaar). Om een volledig beeld te krijgen moet ook de instroom van jongeren in beeld
worden gebracht, want dit gebeurd zeker ook verwijzend naar nieuwbouwwijken als Poelveld en
Bloesemgaard.
Er zal behoefte-onderzoek op lokaal niveau worden uitgevoerd om invulling te geven aan
raadsmotie van 23-4-19 om te bouwen in de kleinere kernen voor de lokale woonbehoefte.
16. In Noorbeek zijn de afgelopen jaren veel huizen verkocht en ook de resterende kavels zijn
verkocht. In de school zitten statushouders. Maar is nog een locatie aansluitend aan het Hofke.
De vraag van de inwoners om daar levensloopbestendige te laten bouwen. Kan dat of is dat een
vraag voor de oordeelsvormende vergadering?
ANTWOORD
Verwijzend naar de aangenomen raadsmotie van 23 april 2019 worden nieuwe
woningbouwmogelijkheden in de kernen waar de afgelopen jaren niet of nauwelijks woningen zijn
toegevoegd nader onderzocht, op verzoek van de raad, te beginnen in Mheer en Oost-Maarland.
Noorbeek is één van deze kernen die ook hiervoor in aanmerking komt. Wanneer dit gewenst is,
is een bestuurlijke aangelegenheid.
17. Blz. 46. Zonnepanelenproject. Zitten we op koers? 31 offertes is dat veel? Hoeveel zonnepanelen
projecten zijn er in 2019 uitgevoerd?
ANTWOORD
Het zonnepanelenproject ligt op koers. Het kan echter altijd beter. We investeren in 2020 in
communicatie (succesverhalen) om zodoende de burgers en bedrijven te motiveren om hun
energie te verduurzamen. Tot 31-12-2019 zijn er m.b.v. ons zonnepanelenproject circa 370
deelnemers (circa 5800 zonnepanelen) gelegd in Eijsden-Margraten.
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18. Blz. 47. Duurzaam stimuleren. In onze gemeente wordt nergens meer gas aangelegd bij
nieuwbouw?
ANTWOORD
(Blz. 47 ?) Bij nieuwbouw waarvoor na 1 juli 2018 een vergunning is/wordt aangevraagd, mag
o.g.v. het Bouwbesluit het gasnet geen onderdeel meer uitmaken van de nutsvoorzieningen.
Programma 4: Dienstverlening en besturen
19. Blz. 51. Fietspreventie. Wat wordt er extra gedaan als rondom een winkelcentrum meer dan
10.000 euro fietsen wordt gestolen?
ANTWOORD
In samenwerking met politie en Boa’s worden gezamenlijke patrouilles uitgevoerd, wordt er
individueel door Boa’s en politie op ingezet en wordt waar mogelijk door de politie een lokfiets
ingezet.
20. Blz. 57. Trambaanfietsroute beëindigd. Wat gebeurt er met geld dat voor 2020 was
gereserveerd?
21. Blz. 58. Klantgericht. Onze gemeente scoort een kleine 6 wat betreft allerlei dienstverleningen.
Dat is al jaren zo en het verbetert. Ieder jaar goede voornemens, maar in werkelijkheid blijft de 6
gehandhaafd. Wat gaan we dit jaar doen…..?
ANTWOORD
Zoals in de jaarrekening op pag. 168 is vermeld, wordt onze dienstverlening met een 6,7
gewaardeerd in zowel 2017 als in 2019. In het licht van de besprekingen van de kadernota is het
voorstel om de komende periode een optimalisatieslag te maken rondom de dienstverlening
gericht op het klantgerichter handelen en efficiënter organiseren van werkzaamheden,
processen, adequaat inzetten van systemen en mensen.
GroenLinks/PvdA/D66
1. Hoe realistisch was de begroting van afgelopen november, gezien het feit dat er nu 1,7 miljoen te
kort is?
ANTWOORD
Het tekort over 2019 bedraagt overigens € 1,2 miljoen. Toch kunnen we stellen dat op het moment
van het vaststellen van de 2e bestuursrapportage het tekort van dat moment negatief € 150.000
realistisch was. Zoals ook in de aanbiedingsbrief bij de jaarrekening is toegelicht. Zijn enkele grote
negatieve posten over 2019 pas zelfs in 2020 bekend geworden. Dit betreffen veelal openeinde
regelingen.
2. Hoe kan het dat de lastenstijging binnen 2D weer niet zijn voorzien? De ontwikkelingen waren al
lang duidelijk. Hoe kan de raad voortaan haar controlerende rol vervullen ten aanzien van lopende
projecten, nu er geen projectenboek meer is. Welke alternatieven zijn er?
ANTWOORD
Bijstelling o.b.v. cijfers Jaarrekening 2019
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3. Burap 1 p 26 Programma gemeentelijk kwaliteitsfonds wordt te zijner tijd naar de raad gebracht.
Wanneer gaat dat gebeuren, en in welke vorm?
ANTWOORD
Dit staat niet vermeld op pag. 26 van de Burap. Verder is het zo dat de gelden uit een GKM
ontwikkeling worden gestort in het Gemeentelijk Kwaliteitsfonfs. Bij inzet wordt dit gemeld in de
daarvoor gestelde cyclus.
4. Met betrekking tot beschikkingsbevoegdheid reserve gemeenschapshuizen
Hoe gaat men voorkomen dat deze middelen politiek worden ingezet, dat het niet verwordt tot
politiek strooigoed naar de kernen?
ANTWOORD
Beleidsregel Gemeeschapshuizen
EML
U suggereert dat de raad vertragend werkt tav besluiten over gemeenschapshuizen. Graag toelichting
hierop met voorbeeldprojecten.
ANTWOORD
College kan altijd sneller besluiten dan Raad; als gevolg van termijn van behandeling bij de raad.
CDA
1. U geeft aan de komende weken inspanningen te verrichten om maatregelen te nemen met als
doel het tekort te dempen cq. te minimaliseren, heeft U al zicht op welke onderwerpen geschikt
zijn om het tekort te dempen ?
ANTWOORD
In het kader van sociaal domein is een taskforce tijdelijk ingericht. Doelstelling is financiële
duurzaamheid te koppelen aan innovatie waardoor de gewenste effecten worden bereikt.
De te bepalen onderwerpen ( gemeentebreed) voor het dempen van het tekort zullen nog
bepaald moeten worden.
2. Heeft U op deze onderwerpen al inzicht op de te verwachten bedragen?
ANTWOORD
Hier is nu nog niets over besloten.
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