
 
 
 
 
 

MOTIE 
 

Indiener Kitty Nuyts  

Raadsvergadering 18 juni 2018 

Agendapunt Hoofdlijnenakkoord 2018- 2022 

Onderwerp Hoofdlijnenakkoord coalitie 2018-2022 

Besluit gemeenteraad  

 
De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 18 juni 2018;  
 
Behandelende het Coalitieakkoord 2018-2022: “ Maastricht onbegrensd en ontspannen”  
 
Overwegende dat:  
 

 Het coalitieakkoord aangeeft dat de stad  voor majeure uitdagingen komt te staan op gebied 
van zorg, armoede, werkgelegenheid, wonen, klimaat en een bereikbare stad; 
 

 Tevens investeringsplannen klaarliggen op gebied van onderwijshuisvesting, duurzaamheids-, 
mobiliteits- en energieprojecten;  
 

 Dat deze uitdagingen een grote claim op de begroting leggen en dat het saldo 
investeringsruimte 2018  - 4,7m en in 2019 – 2,5 mln negatief bedraagt en u overweegt het 
vruchtboomfonds in te zetten. 
 

 Dat als ambities uit het coalitieakkoord om extra geld vragen er dan een extra dekking 
tegenover moet staan en dat er dan wederom een takendiscussie, inkomstenverhoging/ 
lastenverzwaring en efficiencyslag aan de orde moet komen. 

 

 Dat  in het coalitieakkoord nu al wordt aangegeven dat het bestuur hoge ambities heeft en 
dat u deze ambities niet allemaal gaat halen en u de burgers daarom in het ongewisse laat 
over wat u concreet wilt realiseren, wat het kost en waarop u afrekenbaar bent;  
 

 Het van uitermate groot belang is te weten welke financiële middelen de komende jaren 
nodig zijn om de ambities uit dit coalitieakkoord te realiseren,  dat de wijze van dekking 
wordt aangegeven;  en op welke ambities het bestuur concreet afrekenbaar is. 
 

 
 
 
 
 



 
 
Besluit:  
 

 Het college op te dragen bij de begroting 2019 in de raadsvergadering een uitgebreide, 
gedetailleerde en solide financiële onderbouwing te presenteren voor de realisering van de 
ambities uit het coalitieakkoord “ Maastricht onbegrensd en ontspannen” en een actualisatie 
van de financiële risico’s.  

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Kitty Nuyts   Manon Fokke  Tiny Meesse  René Betsch 
Liberale Partij Maastricht PvdA     PVM   PVV 
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