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Aan het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 1992 
6201BZ Maastricht 
 
Betreft: Artikel 47 vragen VVD - Armoedeval en sociale voorzieningen 
 
Maastricht, 25 juni 2020 
 
Geacht college, 
 
De fractie van de VVD Maastricht heeft zorgen over de uitgaven die onder de Maastrichtse maat vallen*. 
Wij hebben vragen over het gebruik van sociale voorzieningen. Ook wil de VVD voor de te nemen 
bezuinigingen inzage krijgen in de financiële beloning aan mensen die hun best doen een baan te vinden. 
Voor de VVD is werk heel belangrijk, wij zijn van mening dat dit leidt tot een sterke verbetering van de 
kwaliteit van leven. 

*Wij definiëren de Maastrichtse maat als alle uitgaven boven het wettelijk minimum door de gemeente 
Maastricht. 

 

1. Als de Maastrichtse maat zou worden afgeschaft, hoeveel mensen zouden hierdoor onder het 
sociaal minimum terecht komen? (Graag procentuele en absolute getallen) Als er mensen 
hierdoor onder het sociaal minimum terecht komen, door welk onderdeel van de 
Maastrichtse maat wordt dat dan veroorzaakt? 
 

2. Kunt u aangegeven hoeveel iemand er netto op vooruit gaat als hij/zij vanuit de bijstand in 
Maastricht een voltijdsbaan met een minimuminkomen krijgt? (Indien hij/zij alle mogelijke 
voorzieningen gebruikt) Kunt u aangegeven wat de netto toename van het inkomen is in het 
geval er geen Maastrichtse maat zou zijn? Kunt u dit uitsplitsen naar de drie meest 
voorkomende typen bijstandsgerechtigden? 
 

3. Kunt u aangegeven hoeveel aanbieders van WMO en Jeugdzorg cliënten hebben in de 
gemeente Maastricht? Kunt u aangegeven hoeveel van deze aanbieders minder dan 20, 
minder dan 50 en minder dan 100 cliënten hebben? Kunt u aangeven hoeveel van deze 
aanbieders sinds het Open Huis beleid van de gemeente in Maastricht actief zijn geworden? 
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4. Het aantal mensen dat een beroep doet op een PGB is betrekkelijk laag. Kunt u aangegeven 

hoe groot het gemiddeld financieel voordeel is voor een zorgaanbieder om met een contract 
van de gemeente te werken in plaats van met een PGB? Als het aantal mensen dat van een 
PGB gebruik maakt in Maastricht op een vergelijkbaar niveau zou liggen als in vergelijkbare 
gemeenten en het aantal mensen dat gebruik maakt van gecontracteerde zorg navenant lager 
zou liggen, hoeveel zou de gemeente hiermee besparen? 
 

5. Kunt u van de zorgaanbieders in de WMO en Jeugdwet aangeven hoeveel van hen in het 
afgelopen jaar een inspectiebezoek van de IGJ hebben gehad? Kunt u ook aangegeven 
hoeveel zorgaanbieders nog nooit een inspectiebezoek van de IGJ hebben gehad? 

Met vriendelijke groet, 

 

Guiseppe Noteborn  Bibi van de Wouw 

Burgerraadslid   Raadslid 


