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De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 10 december 2019,
Constaterende dat:
 Het rapport van Deloitte stelt dat samenwerking binnen het SSC-ZL vooral meerwaarde heeft op het gebied
van ICT;
 de gemeente Heerlen hun Parkstad IT overweegt onder te brengen in een andere organisatie dan het SSC-ZL,
samen met de andere PIT-gemeenten.
Overwegende dat:
 Zonder stevige ICT-samenwerking het fundament onder het SSC-ZL verdwijnt;
in dat geval verder investeren in het SSC-ZL (het Deloitterapport spreekt over 5 mln. Euro voor de komende 3
jaar) weggegooid belastinggeld is;
 Dit onverantwoord is, zeker vanwege de bezuinigingen waarmee Maastricht geconfronteerd wordt en de
lastige keuzes die college en raad binnenkort daarover moeten maken;
 Daarom op korte termijn duidelijkheid over de koers van PIT (wel of niet richting SSC-ZL) noodzakelijk is, om
te bekijken wat hiervan de consequenties voor het SSC-ZL zijn.
BESLUIT:
 Het college op te dragen om in overleg te treden met Heerlen over wat zij gaan doen met PIT: of
onderbrengen binnen het SSC-ZL of in een andere organisatie, en of dit ook door de andere PIT-gemeenten
wordt gedragen?
 Mocht Heerlen inderdaad PIT op korte termijn willen onderbrengen in een andere organisatie dan het SSCZL, het college op te dragen om in overleg te treden met Sittard-Geleen en Heerlen over de
levensvatbaarheid van het SSC-ZL zonder PIT; en in afwachting van de uitkomst daarvan
inspanningen/kosten voor het proces van SSC-vorming te minimaliseren.
 Mocht Heerlen deze duidelijkheid niet op korte termijn geven, direct te stoppen met deelname aan SSC-ZL
ofwel, als dat niet kan, de inspanningen/kosten voor het proces van SSC-vorming te minimaliseren.
 Het college op te dragen de raad uiterlijk in januari 2020 hierover te informeren.
En gaat over tot de orde van de dag.
Kitty Nuyts
Liberale Partij Maastricht

