
Schriftelijke vragen PvdA EijsdenMargraten eerste termijn en antwoorden college

1. De benchmark naar de klanttevredenheid wordt op verzoek niet uitgevoerd. Op 
welke andere manier kan de gemeenteraad dan inzicht krijgen in de 
klanttevredenheid?

antw: Onderzocht wordt op welke andere wijze, zonder dat hiervoor extra middelen 
nodig zijn, toch onderzoek naar klanttevredenheid kan plaatsvinden.
Daarbij valt te denken aan metingen via de website. Hierbij wordt een stagiaire 
consumer services van Zuyd Hogeschool ingezet in 2016.

2. Bij de stelpost ‘Verhuur ruimte gemeentehuis’ bent u uitgegaan van een omzet van 
€  50.000  per jaar.
Bij navraag bleek dat in 2015 tot nu toe de realisatie op € 0, staat.

Welke ontwikkelingen hebben u als college doen besluiten toch uit te kunnen gaan 
van het nu opgenomen bedrag ?

Welke maatregelen denkt u te ondernemen als halverwege het jaar het onmogelijk 
blijkt dit positief saldo te realiseren ?

Hebt u bij de aanname van dit bedrag al rekening gehouden met de kosten die de 
realisatie van dit bedrag met zich meebrengen zoals extra inzet personeel, 
reclamekosten, administratiekosten etc.

antw: Er is onderzocht of het personeel van de gemeente EijsdenMargraten 
gehuisvest kan worden als we een domein leeg maken om te kunnen verhuren. Uit 
het onderzoek blijkt dat het mogelijk is om een ruimte vrij te maken.

Wij streven naar een kostenneutrale inbreng van de toekomstige huurder. Extra inzet 
van personeel is niet noodzakelijk. De makelaarskosten zijn wel hierbij inbegrepen.

3. Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker. Ook ondersteunt/faciliteert de 
gemeente ideeën vanuit de burgers. Is er een overzicht van burgerinitiatieven tot op 
dit moment`? Hoe ondersteunt/faciliteert de gemeente hierin ?

antw: De gemeente ondersteunt initiatieven van burgerparticipatie op verschillende 
manieren. Bij huiskamerprojecten investeert de gemeente in verbouw / inrichting van 
de locatie. Andere projecten worden gefaciliteerd zoals bijvoorbeeld de sportraad, de 
invulling van de locatie Kampweg.
Een overzicht van een aantal burgerinitiatieven op dit moment: 
Huiskamerprojecten, Inrichting “vierde veld” in Margraten, Buurkracht, Oprichting 
sportraad, Adviesraad ondersteuning en participatie EijsdenMargraten, Onderhoud 
buitenruimte Eijsden, Met fruit erop uit, Invulling locatie Kampweg, Oprichting 
netwerk sportief Eijsden, inrichting Stationsplein Eijsden.

Wij beschikken tevens over een overzicht van de vrijwillige activiteiten op het gebied 
van informele zorg. De denken valt aan het bezorgen van warme maaltijden, 
begeleiden bij ziekenbezoek, hulp bij klussen en boodschappen. De gemeente 
ondersteunt deze initiatieven op twee manieren: financieel door middel van subsidies 



en daarnaast biedt de gemeente professionele ondersteuning aan vrijwilligers via de 
opbouwwerker van Trajekt.

4. De PvdAfractie vindt dat de afzonderlijke beleidsterreinen steeds meer in elkaar 
moeten overvloeien. Jeugdzorg begint bv. op jonge leeftijd. Bij de huisarts en bij het 
consultatiebureau worden de eerste problemen geconstateerd en ook 
peuterspeelzalen en scholen zijn oren en ogen om problemen in een vroeg stadium 
te herkennen. Vanuit die situatie kunnen gemakkelijk(er) preventieprogramma’s of 
lichte vormen van jeugdzorg worden opgezet met als doel: voorkomen dat jongeren 
terecht komen in de zware vormen van jeugdzorg.
De PvdAfractie wil dan ook pleiten voor een programma, waarin dit georganiseerd 
wordt. Breder dan het huidige casusoverleg, met een duidelijke, op preventie 
gerichte regierol van de gemeente. 
Is het College bereid hierin te investeren? We zijn ervan overtuigd dat deze 
investering zichzelf makkelijk terugbetaald én, wellicht nog belangrijker, dat onze 
jeugd er wel bij vaart.

antw: Dit uitgangspunt wordt door het college onderschreven. Naast het 
Casusoverleg wordt ook al geïnvesteerd in de samenwerking met scholen zodat 
preventief aan de slag gegaan wordt met kinderen nog voordat een ontwikkeling 
stagneert. Daarin heeft het college extra ingezet sinds 1 januari 2015 en zijn er 3 
jeugd en gezinswerkers actief op alle scholen. In deze ontwikkeling gaan ook 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven meegenomen worden. Ook is er aandacht 
voor de samenwerking en relatie met huisartsen en jeugdartsen. Er zijn reeds 
meerdere (netwerk)bijeenkomsten geweest en ook het sociaal team heeft iedere 
huisarts persoonlijk bezocht.

5. Wordt het geld voor gedecentraliseerde taken bijvoorbeeld uitgegeven conform de 
gestelde doelen en levert dat het gewenste effect op voor de burger ?

antw: De uitgaven voor de decentralisatietaken zijn gericht op de uitvoering van de 
wettelijk verplichte taken. 2015 is een overgangsjaar, de doelen waren gericht op 
transitie (zachte landing) van de drie decentralisaties. Vanaf 2016 start een 
transformatieproces. Voor de wettelijk verplichte taken stelt de gemeente voor de 
komende periode transformatiedoelen vast. Deze worden opgenomen in de door uw 
raad in februari 2016 vast te stellen: “Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht
Heuvelland”. De gestelde doelen worden geëvalueerd en bijgesteld conform EVI 
(ervaren, verbeteren, invoeren) – methodiek. We verwijzen u naar het raadsvoorstel 
m.b.t. de vaststelling van de Toekomstagenda dat in februari 2016 wordt voorgelegd 
aan uw raad en waarin uitgebreid wordt ingegaan op de evaluatievraagstuk.  

6. Is er voldoende financieel toezicht op de uitvoering van de nieuwe taken van de 
gemeente? Dan wel, hoe kan (moet) het toezicht structureel vorm worden gegeven?

antw: Deze vraag laat zich moeilijk met ja of nee beantwoorden. Bij de invoering van 
de drie decentralisaties is naast de inhoudelijke beleidsvorming ook specifiek 
aandacht gevraagd voor het risicomanagement. Vanuit een door het Rijk aangereikt 
format is ook in onze gemeente een risicoanalyse uitgevoerd. Daarnaast zijn 
accountants bezig om nieuwe controleprotocollen op te stellen waarin de risico’s van 
het sociaal domein in beeld worden gebracht. Voor de jeugdzorg onderzoekt de 



gemeente Maastricht niet alleen kwantitatieve gegevens, maar vraagt bij 
zorgaanbieders ook kwalitatieve gegevens op om te komen tot een goede 
risicoanalyse. Dit doet ook ZorgLokaal voor de Wmo. Desalniettemin is het niet uit te 
sluiten dat incidenten zich voordoen bij zorgaanbieders of op andere plekken in de 
keten. Gelet op de degelijke voorbereiding en de constructieve samenwerking met 
onze partners, achten wij het financieel toezicht voldoende.  

7. Daar waar mensen buiten de boot vallen, treedt de overheid op als vangnet. 
Opvallend gegeven is dat de groep jongeren tussen de 1824 steeds vaker in 
aanraking komen met de rechter. Ook het aantal verdachten neemt toe in deze 
groep. Hoe gaat het college met deze groep jongeren om, wat wordt hun vangnet?

antw: Als vangnet wordt samengewerkt  in het casusoverleg Jeugd onder regie van 
de gemeentelijke procesmanager Jeugd  (is voor alle jeugdigen van 023 jaar) met 
alle ketenpartners om brede ondersteuning te bieden indien nodig. Tevens wordt 
samengewerkt met het Veiligheidshuis Maastricht waarin ook justitie en politie 
vertegenwoordigd zijn. Zij richten zich op verdachten en slachtoffers van criminaliteit 
met extra aandacht voor veel en meerplegers en harde kernjongeren. Niet alleen in 
strafzaken maar ook bij signalen over risico bij jongeren komt het Veiligheidshuis in 
actie. De procesmanager Jeugd is de linkin pin tussen het casusoverleg en het 
Veiligheidshuis.

8. Het sociale team is kerngericht  bezig. Is het al bekend hoeveel gebruik er wordt 
gemaakt van de spreekuren in de kernen? 

antw: Tot 1 september 2015 zijn alleen totalen van alle drie de locaties 
geregistreerd. Tot 192015 hebben 99 burgers gebruik gemaakt van de 
inlooppunten. Vanaf 1 september 2015 wordt per locatie een registratie bijgehouden 
met tot nog toe de volgende resultaten:
In september 2015 hebben burgers gebruik gemaakt van de inlooppunten in Eijsden: 
18; in Margraten 8 en in Gronsveld 4.

9. Het blijkt dat er leerlingen bij het middelbaar onderwijs zijn die niet vrij zijn te 
kiezen voor een door hen gewenste opleiding omdat de bijkomende, niet vergoede 
kosten, te hoog zijn. Gedacht moet worden aan leerlingen die nog niet in aanmerking 
komen voor enige vorm van studietoelage en studies zoals kapster (materiaalkosten 
1000 euro), kok (dure messen etc.).
Hierbij kan de helpende hand geboden worden door de zg Stichting Leergeld.
Is een dergelijke Stichting ook actief voor leerlingen wonende in onze gemeente, zo 
ja is de begroting van deze Stichting kostendekkend. Zo nee, is uw college bereid 
hieraan bij te dragen. Als deze Stichting niet actief is in onze gemeente en voor onze 
leerlingen is het college dan bereid zich in te spannen een dergelijke voorziening te 
laten oprichten ?

antw: Stichting Leergeld is een landelijke vrijwilligersorganisatie die middels 68 
lokale stichtingen kinderen kansen biedt om te kunnen deelnemen aan binnen en 
buitenschoolse activiteiten. Er is ook een Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland. 
Vanuit deze autonome organisatie kunnen ook kinderen uit EijsdenMargraten in 
aanmerking komen voor een bijdrage. Dit, in principe zonder tussenkomst van 
gemeente. Echter, gelet op de mogelijke aanvulling (maar ook de overlap) ten 



opzichte van de participatieregelingen zoals RSD Pentasz deze voor ons uitvoert, 
worden momenteel de verdere samenwerkingsmogelijkheden bekeken. Daarnaast 
wordt Stichting Leergeld uiteraard ook meegenomen in het regionale 
armoedeonderzoek dat momenteel wordt opgestart. Dat onderzoek heeft tot doel de 
problematiek, doelgroep en effectiviteit van het beschikbaar instrumentarium (ook per 
gemeente) in beeld te brengen, ten einde tot een zo effectief en efficiënt mogelijke 
aanpak te komen.

10. Daarnaast willen we dat gemeente en scholen samen optrekken in het dossier 
“Jeugdzorg”, ieder vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid. 
Vanuit het budget van jeugdzorg kan hiervoor geld vrijgemaakt worden. Is het 
College daartoe bereid?

antw: Van het macrobudget Jeugd is geld beschikbaar voor de transformatie en 
zoals aangegeven onder vraag 60 wordt hier al extra in geïnvesteerd en voor 2016 
worden mogelijkheden onderzocht om de samenwerking te intensiveren.

11. De leerlingenaantallen nemen af. Verder blijkt dat er circa 150 kinderen niet in 
onze gemeente naar de basisschool gaat. Is het college bereid te onderzoeken 
waarom deze kinderen buiten onze gemeente onderwijs volgen?

antw: Wij zijn doende de leerlingenstromen binnen, naar en vanuit Eijsden
Margraten in beeld te brengen. Zodra wij daar zicht op hebben, zullen wij de 
resultaten met het schoolbestuur bespreken en bezien, of het gewenst is nader 
onderzoek uit te voeren naar de beweegredenen van ouders voor een schoolkeuze 
buiten de gemeente.   

12. Over het gebouw aan de Kampweg circuleren verschillende verhalen binnen de 
gemeenschap. Kan het college een duidelijke uitleg geven over de toekomst van het 
gebouw aan de Kampweg? Met name over de herbestemming.

antw: Eind 2014 is met Aldi overeenstemming bereikt over de verkoop van een deel 
van de locatie Kampweg (gebouw aan straatzijde en gebouw grenzend aan sporthal) 
ten behoeve van de realisatie van een Aldi supermarkt aldaar. Planologisch  is dit 
mogelijk.
Op verzoek van de Provincie is Aldi op zoek gegaan naar een locatie die meer voor 
de hand ligt voor een supermarkt. 
Naar aanleiding hiervan is Aldi in overleg getreden met Wyckeveste Adviseurs BV 
(eigenaar van het retailpark A2 te Gronsveld) en beiden hebben voorgesteld om de 
Aldi aan het retailpark te vestigen en Wyckerveste voornoemd deel van de Kampweg 
van de gemeente koopt voor de realisatie van een fietshotel.
Met betrokken partijen zijn inmiddels de benodigde overeenkomsten gesloten, echter 
voor realisatie van een supermarkt aan het retailpark is een 
bestemmingsplanwijziging nodig, aangezien het huidige bestemmingsplan dit niet 
toelaat. De raad heeft hiertoe reeds tijdens de raadvergadering van juli 2015 reeds 
besloten tot toepassing van de coördinatieregeling (artikel 3.30 Wro)
Als het bestemmingsplan de eindstreep haalt koopt Aldi aldus de locatie retailpark A2 
van Wyckerveste en koopt Wyckerveste de locatie Kampweg. In dat geval wordt het 
gebouw naast de sporthal gesloopt en zal het gebouw aan de straatzijde blijven 
staan.



Als het bestemmingsplan de eindstreep niet haalt, zal de Aldi alsnog gerealiseerd 
worden aan de Kampweg  en zowel het gebouw naast de sporthal als het gebouw 
aan de straatzijde worden gesloopt.
Het achterste deel van de Kampweg, inclusief het gebouw dat tot vorig jaar dienst 
heeft gedaan als lagere school is bestemd voor het realiseren van een streek en 
gastronomisch centrum.  
Er vanuit gaande dat het bestemmingsplan (zoals beschreven onder vraag 74) 
onherroepelijk wordt, zal de gehele locatie Kampweg worden ingericht als fiets
/sporthotel in combinatie met een streek en gastronomisch centrum. 
Afhankelijk van de onderhandelingen tussen Wyckerveste en Mucho Gusto ( huidige 
gebruiker) , bestaat de mogelijkheid dat Mucho Gusto het pand aan de straatzijde 
van Wyckerveste overneemt  en haar huidige activiteiten  in dat pand zal voortzetten.  

13. Wanneer kunnen wij de toekomstvisie van het bibliotheekwerk verwachten?

antw: In de commissievergadering van 1 december 2015 zal de directie van Stichting 
Heuvellandbibliotheken de eerste aanzet van de nieuwe bibliotheekvisie presenteren. 
Daarna zal deze visie verder uitgewerkt worden en in de eerste helft van 2016 
officieel aangeboden worden aan uw raad.

14. Per 112015 is de Participatiewet van kracht. WMOgeindiceerden nu mensen 
met een arbeidsbeperking dienen zich bij de gemeente te melden waarna een 
intensief traject volgt. Kunt u aangeven hoeveel personen uit onze gemeente zich 
vanaf 112015 hebben aangemeld ?
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met de werkgevers 
afgesproken dat er bepaalde aantallen mensen in 2015 met een loonkostensubsidie 
bij de bedrijven geplaatst zouden worden. Kunt u aangeven bij hoeveel aangemelde 
personen uit onze gemeente dat gelukt is en dat niet of slechts gedeeltelijk is gelukt: 
kunt u dan aangeven wat er met deze mensen is gebeurd?

antw: Bij actiepunt 2.3.1 is niet bedoeld te zeggen dat WMOgeïndiceerden en 
mensen met een arbeidsbeperking één en dezelfde groep zijn. Uiteraard kan er wel 
sprake zijn van overlap tussen de twee groepen. Daarnaast kunnen mensen zich 
melden voor verschillende vormen van ondersteuning in het kader van de 
Participatiewet. En ook daar kan overlap ontstaan, wanneer mensen zich melden 
voor verschillende regelingen. Op grond van de realisatiecijfers RSD Pentasz t/m Q2 
2015 is in ieder geval te stellen dat er voor wat betreft de inkomensondersteuning in 
het eerste half jaar 33 uitkeringseenheden (géén personen) zijn ingestroomd en weer 
22 eenheden zijn uitgestroomd. Per saldo bestaat het uitkeringsbestand van Eijsden
Margraten op 30 juni 2015 uit 213 eenheden oftewel 261 personen. (Eén uitkering 
kan nl betrekking hebben op meerdere mensen.) Van dat bestand was ultimo Q2 
bijna 70% actief in enig traject gericht op zorg en activering.

De Participatiewet geeft gemeenten op grond van artikel 10d inderdaad de 
mogelijkheid een loonkostensubsidie te verstrekken om een werkgever te 
compenseren voor de beperkte loonwaarde (= arbeidsvermogen op de specifieke 
werkplek) van een werknemer. De MaastrichtHeuvellandgemeenten hebben deze 
mogelijkheid voor 2015 nog uitgebreid met een MaastrichtHeuvellandvariant 
alsmede de uitstroomsubsidie, gelet op de beperkingen én risico’s verbonden aan de 
wettelijke variant. Voor EijsdenMargraten is tot nu toe nog geen gebruik gemaakt 



van lks MH, één keer gebruik gemaakt van de uitstroomsubsidie en één keer van lks 
10d (en nog een aanvraag bevindt zich momenteel in de fase van 
loonwaardebepaling). Om een loonkostensubsidie te kunnen verstrekken moet de 
betreffende inwoner uiteraard voldoen aan de voorwaarden om te behoren tot de 
doelgroep en er moet sprake zijn van een mogelijk dienstverband bij een werkgever, 
waaromtrent deze werkgever ook informatie dient te overleggen. Een afwijzing kan er 
mee te maken hebben dat één van deze zaken niet in orde is. Over 2015 is slechts 
één aanvraag (uitstroomsubsidie) afgewezen. Het spreekt voor zich dat wij, mede 
gezien onze wettelijke taak, mensen na afwijzing niet loslaten, maar samen de 
verdere mogelijkheden onderzoeken om alsnog weer aan het werk te komen.

15. Wanneer kunnen we uitvoeringsprogramma toeristische  ontwikkeling tegemoet 
zien?

antw: Het Toeristisch OntwikkelingsProgramma (TOP) 2016 e.v.j. zal in het eerste 
kwartaal van 2016 in de commissie worden gepresenteerd. Op basis van het TOP 
kunnen wij in een later stadium nader inzicht geven in de voorgenomen projecten en 
activiteiten.

16. In Elsloo is het eerste Maasbaken van RivierPark Maasvallei onthuld. Het bord 
verwijst weggebruikers naar het landschapspark dat op de beide Maasoevers door 
Nederlands en Belgisch Limburg ontwikkeld wordt. Een natuurgebied met 
recreatievoorzieningen. Komend jaar wordt in de Maasvallei geïnvesteerd in 
verbetering en aanleg fietspaden. Ook gaan beide Limburgen een gezamenlijk 
opgesteld pr en marketingplan uitvoeren.
Het lijkt dat er voldoende mogelijkheden zijn om dit plan te gebruiken in de 
ontwikkeling van de Maas tussen Vise en Maastricht.
Zijn deze mogelijkheden onderzocht en/of in hoeverre kunnen de gemeenten Vise, 
EijsdenMargraten en Maastricht hier zinvol meeliften.

antw: In het kader van de ontwikkeling van Euregionaal fietstoerisme (verbinding 
Wallonië, Vlaams en Nederlands Limburg en Aken) is pr en marketingplan een 
belangrijk aandachtspunt. Op dit moment is in dit kader een Interreg VA EMR in 
voorbereiding (Europese subsidieaanvraag) waarvan de promotie en marketing een 
onderdeel in een werkpakket communicatie wordt. Sinds medio 2015 vinden er  
oriënterende gesprekken plaats met grensgemeenten over een mogelijke verbinding 
van de Euregio per fiets. Op dit moment bereiden wij samen met de gemeente 
Voeren en Waalse gemeenten van Visé tot en met Blegny een Interregaanvraag 
FietsEuregio voor (Interreg VA EMR). EijsdenMargraten is gevraagd om namens de 
partners als leadpartner te fungeren. Vanuit de provincies Liège, Vlaams en 
Nederlands Limburg is inmiddels positief geadviseerd. Op dit moment worden 
gesprekken over deelname door Aken, Maastricht, Riemst en Lanaken gevoerd.

17. De charme van onze gemeente is de kleinschaligheid, het authentieke, het 
extensieve…
Deelt het College deze visie en wat kan EijsdenMargraten doen om de negatieve 
gevolgen voor de ondernemer en het landschap te beperken?

antw: De taak van de overheid in relatie met individuele bedrijven wordt primair 
ingegeven door wetgeving, die op het bord van de overheid ligt. Denk hierbij aan 



milieuregelgeving en ruimtelijke wetgeving. Vooral vanuit de ruimtelijke ordening ligt 
er voor de overheid een taakstelling op het gebied van leefbaarheid. Dit brede aspect 
richt zich niet op individuele bedrijven maar heeft hier wel gevolgen voor. Deze 
gemeente wordt gekenmerkt door een kleinschalig landschap, dat zijn invloed heeft  
op de (agrarische) bedrijfsvoering maar tevens op toerisme en recreatie. De 
ontwikkeling van een agrarisch bedrijf is in eerste instantie een verantwoordelijkheid 
van het bedrijf zelf. Als overheid voeren wij een toets uit aan regelgeving. Daar waar 
duidelijk is dat onverantwoord afbreuk wordt gedaan aan het landschap wordt geen 
medewerking aan de plannen verleend mits wij daartoe de mogelijkheid hebben, 
bijvoorbeeld middels bestemmingsplanwijziging. De meeste veebedrijven in deze 
gemeente zijn grondgebonden en hebben niet meer dan 150 koeien. Het probleem 
van grootschaligheid  ( > 500 koeien) doet zich aldus niet voor. Er moet rekening 
mee gehouden worden dat bedrijven zich te allen tijde moeten kunnen ontwikkelen. 
Bedrijven zullen rekening moeten houden met de vraag en wensen van andere 
relevante doelgroepen alsook maatschappelijke opvattingen.

18. Wat gebeurt er met de bedrijven, die hun activiteiten noodgedwongen zullen 
moeten beëindigen? Is het geen tijd voor een (gemeente)grensoverstijgend plan, 
want ook onze omliggende gemeenten, zowel in Nederland als België krijgen hier 
mee te maken?

antw: In het kader van een uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 
(POL) zijn werkgroepen  in het leven geroepen, waarin tevens Landbouw is 
ondergebracht. Binnen deze werkgroep Landbouw zal onder meer het aspect 
“dynamisch voorraadbeheer/leegstand” uitgewerkt worden. Daarbij zal niet alleen 
gekeken worden naar de bestaande leegstand maar tevens naar leegstand op 
termijn. Op basis van de resultaten van een uit te voeren inventarisatie zal een kader 
gecreëerd worden hoe hiermee omgegaan dient/kan worden.  Het is de bedoeling 
dat deze inventarisatie binnen de regio’s Zuid en NoordLimburg op uniforme wijze 
in alle gemeenten wordt uitgevoerd,. De resultaten zullen mede bepalend ten 
aanzien van te bepalen beleidsuitgangspunten.

19. De nieuwe Woningwet die sinds 1 juli 2015 van kracht is, legt duidelijk de taken 
van woningcorporaties vast en de rol van gemeenten en huurders. Zoals het maken 
van verplichte prestatieafspraken op basis van een woonvisie. Nieuw is dat de 
huurders een plek aan tafel krijgen en dat het proces aan regels gebonden is. Een 
andere (nieuwe) werkwijze.
Welke afspraken heeft de gemeente gemaakt met corporaties in dit kader ?

antw: Om prestatieafspraken te kunnen maken met de corporaties zoals de 
Woningwet bedoelt, dient er een Huisvestingsverordening te worden vastgesteld. Bij 
het samenstellen van deze verordening dienen corporaties en huurders betrokken te 
worden en dient er een woonvisie voorhanden te zijn.  Zoals u bekend is, wordt 
momenteel een regionale woonvisie voorbereid en zal deze naar verwachting in de 
1e helft van 2016 aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd.      
Net als de overige Heuvellandgemeenten hebben wij de noodzaak om deze 
verordening vast te laten stellen (nog) niet ervaren. De reden hiervoor is dat de 
corporaties de jaarlijks met hun gemaakte (prestatie)afspraken, waarvan de 
commissie Fysiek en Economie in kennis wordt gesteld, nakomen. Het instellen van 
een Huisvestingsverordening, dat overigens geen wettelijke plicht is (facultatief) 



brengt meer administratieve lasten voor onze organisatie met zich mee. Er zal dan 
ook concrete noodzaak moeten blijken om deze verordening vast te stellen. Mocht 
deze noodzaak in de toekomst alsnog blijken, dan zal de raad een voorstel als 
zodanig worden voorgelegd. De corporaties zijn hiervan op de hoogte.

20. Signalen uit de bevolking geven aan dat er blijkbaar behoefte is aan woningen 
en/of appartementen voor alleenstaande ouderen die hun woning willen of moeten 
verkopen (te groot, te veel onderhoud). De vraag naar passende woonruimte geldt 
eveneens voor alleenstaande jongeren.
Is (wordt)in de woonvisie van de gemeente hiermee rekening gehouden? Is er op 
korte termijn een oplossing te verwachten voor de woonbehoefte van deze groep 
alleenstaanden?

antw: Onlangs zijn er in de kern Eijsden 39 appartementen voor ouderen 
opgeleverd. Daarnaast hebben wij de effecten van de extramuralisatie van de zorg 
door bureau PCkwadraat in beeld laten brengen. Dit onderzoek geeft ons eveneens 
inzicht op de verwachte woonbehoefte van ouderen. 
Ondanks dat op basis van provinciale regelgeving de huidige woningvoorraad nog 
maar beperkt mag worden uitgebreid, wordt in de regionale woonvisie ruimte voor 
zorgwoningen gecreëerd.
De vraag naar kleinschalige appartementen is ons bekend. Corporaties hebben om 
dit ogenblik onvoldoende financiële capaciteit om concreet aan deze behoefte 
tegemoet te kunnen komen. Hierdoor worden wij afhankelijk van particuliere 
investeerders. Als er verzoeken hieromtrent worden ontvangen, is onze insteek 
positief. Zwaartepunt waarmee wij te maken hebben bij dit soort verzoeken is de 
strenge provinciale woonregelgeving om extra capaciteit daadwerkelijk te kunnen 
realiseren als het om zelfstandige wooneenheden gaat.  Zie hiervoor ook onder 
vraag 145 inzake de regionale woonstructuurvisie. 

21. Onze gemeente kent veel vrijwilligers. Met name de  informele zorgvrijwilliger 
wordt nogal eens onderbelicht. Hoe kan het college ervoor zorgen dat deze mensen 
meer aandacht krijgen en "gezien" worden?

antw:De regionale beleidsnota “Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht
Heuvelland”  wordt aan uw raad wordt voorgelegd in februari 2016. De 
toekomstagenda wordt onder meer aangevuld met een uitvoeringsprogramma 
”Informele ondersteuning en zorg”. Een van de actiepunten van dat programma is  
het vergroten van het bewustzijn over het thema “informele zorg”. Daarnaast zijn we 
bezig met een aanvullend lokaal beleid over dit onderwerp. Er wordt gewerkt aan een 
plan van aanpak “Kracht van de gemeenschap”. In dit plan worden acties en 
maatregelen opgenomen op 4 cruciale onderdelen van de kracht van de 
gemeenschap, namelijk vrijwillige inzet/informele zorg, mantelzorg, 
burgerinitiatieven/dorpskracht en algemene voorzieningen. Een van acties in dat plan 
is het vergroten van bekendheid en waardering van vrijwilligers in de informele zorg. 
Het plan van aanpak “Kracht van de gemeenschap” is eind 2015 gereed en wordt 
dan ter informatie voorgelegd aan uw raad.

22. Het subsidiebeleid is budget neutraal geharmoniseerd. Onze partij is daar 
voorstander van. Wel vinden we  dat  het jeugd en jongerenwerk te weinig subsidie 
krijgt in vergelijking met andere verenigingen. Kan het college met een oplossing 



komen om dit nadeel recht te trekken? Ook zijn wij van mening dat verenigingen een 
maatschappelijke tegenprestatie moeten leveren om subsidie te krijgen. Is het 
mogelijk om een overzicht te krijgen met verenigingen waarop staat of ze al wat 
terugdoen voor de maatschappij?

antw: De subsidieverordening zal in 2016 worden geëvalueerd en in de 
raadsvergadering  van december van dat jaar zal een voorstel aan de raad worden 
aangeboden. Begin 2016 zal een kader stellende notitie aan de raad worden 
voorgelegd op basis waarvan de herziening in overleg met alle betrokken partijen 
opgepakt zal worden. De aanbevelingen m.b.t. de hoogte van de subsidies voor het 
jeugd – en jongerenwerk t.o.v. andere verenigingen zal in deze evaluatie worden 
meegenomen.

Bij het vaststellen van de subsidieverordeningen van de beide afzonderlijke 
gemeenten Eijsden en Margraten is alleen budgettair geharmoniseerd. De 
inhoudelijke verdieping zal in 2016 plaatsvinden. Dan kan als subsidievoorwaarde 
ook de maatschappelijke tegenprestatie meegenomen worden. 
Ondanks het feit dat deze nu niet expliciet is opgenomen in de subsidieverordening 
zijn wij toch van mening dat onze verenigingen daar voor een groot deel al aan 
voldoen. 

 De harmonieën zijn nadrukkelijk aanwezig bij festiviteiten en dorpsfeesten
 Het kindervakantiewerk verzorgt een week ontspanning voor de schooljeugd
 De sportverenigingen zorgen met hun aanbod voor sport en beweging voor de 

jeugd en leren hen samenwerking
 De ouderenverenigingen leveren een bijdrage in het voorkomen van 

eenzaamheid bij ouderen.

Wij onderschrijven dan ook uw wens om gesubsidieerde verenigingen een 
maatschappelijke tegenprestatie te laten leveren, maar wij zien ook dat deze al vaak 
besloten ligt in hun reguliere aanbod.

22. Op welke wijze heeft uw college vormgegeven aan het beleidsvoornemen om in 
te zetten op een activerend beleid gericht op het sportief meedoen en bewegen van 
mensen met een beperking? Hierbij vernemen wij graag wat de inspanningen zijn 
van het WMO loket en hoe gemeten wordt welke leeftijdsgroepen met welk resultaat 
bereikt worden.

antw: Wij hebben er voor gekozen het MBvO per 1 juli 2015 in zijn geheel  onder te 
brengen bij de Stichting Sport en Welzijn Eijsden Margraten. Deze stichting is, meer 
dan Trajekt, gericht op het stimuleren van bewegen. Jaarlijks verschaft SWEM de 
gemeente een overzicht met activiteiten en deelnemers.

Daarnaast is de combinatiefunctionaris gestart met het bezoeken van 
huiskamerprojecten om de behoefte aan beweegactiviteiten te inventariseren.
Ook doet de gemeente een jaarlijkse bijdrage aan de provinciale vervoersregeling 
gehandicapte sporters.

Het Sociaal Team voert intakegesprekken  met mensen die behoefte hebben aan 
maatschappelijke ondersteuning. Dit zijn veelal ouderen en mensen met lichamelijk 



en psychische beperkingen.  Een onderdeel van het gesprek is het nagaan hoe 
betreffende zorgvrager zijn dagactiviteiten invult en waar de behoeftes liggen. Dat 
kan onder meer sportief meedoen zijn. Komende jaren gaan wij het sportief meedoen 
explicieter naar voren halen tijdens het gesprek,  nu ook vanuit het oogpunt van 
preventie.

23. Kleine kernen, afgelegen dorpen, reguliere reizigers, scholieren die naar school 
moeten, doelgroepen vanuit de WMO en de jeugdzorg.
Het openbaar dan wel doelgroepenvervoer is een ingewikkeld dossier, alleen al 
vanwege het feit dat de provincie hier niet integraal naar kijkt. De aanbesteding en 
uiteindelijke gunning aan Arriva zien we dan ook als een feest van de gemiste 
kansen. 
We roepen de betrokken wethouders (van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer) 
op om daar waar dat mogelijk is tóch de combinaties te maken. Vanuit de 
normalisatiegedachte, dat reguliere reizigers en doelgroepenreizigers eigenlijk 
gewoon reizigers zijn, vanwege de bereikbaarheid van kernen die nu verstoken lijken 
te worden van vervoer, maar ook vanwege het kostenaspect.
Wat is de reactie van het college hierop?

antw: Het door de provincie niet meenemen van het doelgroepenvervoer bij de 
aanbesteding van het openbaar vervoer voor de periode 20162031 wil niet zeggen, 
dat de provincie geen oog (meer) heeft voor het zo veel als mogelijk integreren van 
beide vervoersvormen. Als deskundige en belanghebbende is zij betrokken bij het 
project doelgroepenvervoer, welk project gericht is op de oprichting en 
instandhouding door vrijwel  alle Limburgse gemeenten (Mook en Middelaar 
uitgezonderd) van een publiekrechtelijke regiecentrale doelgroepenvervoer. In die 
centrale zullen in de periode 20162019 de diverse vormen van doelgroepenvervoer 
ondergebracht worden. Gelijktijdig zal vanuit de regiecentrale een koppeling naar het 
openbaar vervoer gelegd worden, zodat mensen zo veel als mogelijk naar het 
openbaar vervoer geleid kunnen worden.    
Afgezien van het voorstaande wachten wij met belangstelling af, op welke wijze het 
voor de periode 20162031 te gunnen openbaar vervoer voor onze gemeente 
ingevuld zal worden. Vanwege de perikelen  rondom de aanbesteding van dit vervoer 
laat duidelijkheid daarover nog op zich wachten.   

24. De oude trambaan van Maastricht – Vaals – Aken als fietspad dat aansluit aan 
het fietsroutenetwerk Aken – Troisvierges leent zich goed voor duurzame 
ontwikkelingen. Een interessante ontwikkeling is het verwerken van zonnecellen in 
het wegdek, of op een dakconstructie boven het fietspad.
In Nederland bestaat een een soortgelijk project genaamd SolaRoad. 
Het project SolaRoad, een fietspad met geïntegreerde zonnepanelen, heeft een 
elektriciteitsopbrengst die ver boven de verwachting ligt. In een half jaar tijd is er 
3000 kWh opgewekt. 
SolaRoad is 70 meter lang en ligt in het NoordHollandse plaatsje Krommenie. Het 
oppervlak bevat zonnepanelen die beschermd worden door een glazen toplaag van 1 
cm dik. Daarop ligt dus nog een coating die schade moet voorkomen. Het fietspad 
werd in november 2014 geopend als pilotproject. van drie jaar en werd met veel 
belangstelling gevolgd, ook door buitenlandse media. Er komen mogelijk nog een 
aantal fietsroutes met zonnepanelen: daarover wordt momenteel gesproken. Er 
komen mogelijk meer fietspaden met zonnepanelen.



Is de gemeente bereid een onderzoek te doen naar de mogelijkheden in dit kader?

antw: Naar verwachting is van het gehele tracé van de trambaanfietsroute 
MaastrichtAken slechts een beperkt gedeelte nieuw te realiseren en kan voor het 
overgrote tracédeel gebruik worden gemaakt van bestaande paden. Onderzoek naar 
de toepassing in het trambaanproject van nieuwe duurzame ontwikkelingen, zoals de 
verwerking van zonnepanelen, zou dan ook louter een eventueel aandachtspunt zijn 
voor het nieuw te realiseren tracégedeelte.  Daar het een project betreft van vier 
gemeenten zullen wij dit aspect meenemen in de intergemeentelijke stuurgroep en 
de overweging meegeven aan het extern bureau dat thans bezig is met het opstellen 
van een voorontwerp.

25. In hoeverre zijn er in de gemeente EijsdenMargraten initiatieven ontplooid 
(welke) die succesvol kunnen zijn voor crowdfunding.

antw: Uit de uitvoeringsacties op het gebied van duurzaamheid zoals tot nu toe 
verricht zijn nog geen concrete resultaten zichtbaar met betrekking met 
crowdfunding.

26. In de gemeenterekening 2014 is een bedrag aan toeristenbelasting verantwoord 
van € 253.000 (afgerond). In de begroting 2016 wordt een opbrengst geraamd van € 
473.000 (afgerond). Aan welke succesfactoren is deze vergrote opbrengst te danken.

antw: Op grond van de strategische visie EM 2022 streven wij naar een 
verdubbeling van het aantal overnachtingen. Inmiddels zien wij nieuwe initiatieven 
binnen de verblijfssector in onze gemeente in ontwikkeling die op termijn kunnen 
bijdragen aan deze doelstelling. Daarnaast zetten wij in op bevordering rendement 
bestaande accommodaties. Tevens is de controle op de registratie en afdracht 
toeristenbelasting hervat. Dit heeft inmiddels al extra inkomsten opgeleverd.


