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Indiener: Marlise Korsten (GroenLinks) 

Raadsvergadering: 10 november 2021 

Agendapunt: Begroting 2022 

Onderwerp: € 5 miljoen voor doorontwikkeling organisatie  

*Besluit:  *Voorzitter:  *Griffier:  
* In te vullen door de griffier/voorzitter. 

 
De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 10 november 2021 
behandelende het raadsvoorstel Begroting 2022: 
 
Constaterende dat: 

 Het college bij begroting 2022 voorstelt € 5 miljoen ter beschikking te stellen ten behoeve 

van de doorontwikkeling van onze gemeentelijke organisatie, waarvan € 1,1 miljoen ter 

versterking van de uitvoeringskracht; € 2,9 miljoen voor het generatiepact en € 1 miljoen 

voor frictiekosten; 

 Er op een aantal deelterreinen verbeteringstrajecten in gang zijn gezet maar de samenhang, 

de planning en de koers daarvan nog niet in een overkoepelend document is vastgelegd;  

 Daarmee de gemeenteraad niet in staat wordt gesteld de doelen van deze doorontwikkeling 

(mede) te bepalen en zicht te houden op de voortgang ervan. 

 
Overwegende dat: 

 De overtuiging breed gedeeld wordt dat de gemeentelijke organisatie doorontwikkeld moet 

worden; 

 Daarbij in ieder geval zaken als ontkokering, afschaffen 10 bedrijfsbureautjes, data-gedreven 

beleidsvorming en excellente uitvoering worden genoemd; 

 Al die zaken kunnen bijdragen aan de missie van de organisatieontwikkeling ‘’Samen Met 

Plezier voor Maastricht’’; 

 De raad ook zicht wil houden op de resultaten die genoemde doorontwikkeling voor de 

burgers van onze stad opleveren.  

 
Verzoek: 

1. In januari 2022 een plan aan de raad voor te leggen waarin de opdrachtformulering en de 

planning van de genoemde doorontwikkeling wordt beschreven; 

2. Daarin ook duidelijk te beschrijven op welke momenten de raad bij besluitvorming wordt 

betrokken;  

3. In een uitwerking per april 2022 inzichtelijk te maken welke doelstellingen de organisatie 

nastreeft met de genoemde doorontwikkeling;  

4. Waarbij in ieder geval aan de orde moeten komen: 

a. Een visie op buurtgericht werken in het algemeen en in het Sociale Domein in het 

bijzonder; en de zichtbare uitwerking daarvan in stappen die genomen gaan worden; 



b. Een heldere visie op rol en plaats van burgerparticipatie en een beschrijving op welke 

manier dit een herkenbare plek in de organisatie krijgt; 

c. Een beschrijving van de wijze van samenwerking met andere maatschappelijke 

partners; 

d. Op welke wijze de excellente uitvoering van de taken van de gemeentelijke 

organisatie, zowel in de beleidsuitvoering als in de borging van goede 

bedrijfsvoering, wordt bereikt. 

 
Besluit om: 

 Het budget van € 5 miljoen, bestaande uit € 1,1 miljoen ten behoeve van uitvoeringskracht,  

€ 1 miljoen ten behoeve van frictiekosten en € 2,9 miljoen t.b.v. het Generatiepact ter 

beschikking te stellen; 

 Uitvoering te geven aan de punten 1 t/m 4 genoemd onder ‘Verzoek’; 

 In januari 2022 uiteen te zetten waar het frictiekostenbudget aan besteed wordt; 

 De raad uiterlijk 1 april 2022 te informeren over de uitkomsten van het 

haalbaarheidsonderzoek naar het generatiepact en tot aanwending over te gaan op basis van 

een positieve uitkomst van dat onderzoek. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Marlise Korsten  John Steijns   John Gunther  Jos Gorren 

GroenLinks  Seniorenpartij Maastricht Groep Gunther  SAB 

 

 


