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Betreffende: RIB versus reactie Leger des Heils

Geacht college,
De Liberale Partij Maastricht heeft vragen over de tegenstrijdige berichten van het college
en het Leger des Heils over het sluiten van de dagopvang. Voor iedereen komt dit besluit
uit de luchtvallen. Maastricht heeft er altijd voor gezorgd dat ook voor de armsten plaats is
in de herberg, dus we verwachten dat dit besluit wordt teruggedraaid. Wat er ook is
gebeurd, wij willen niet dat onze daklozen hier van de dupe zijn, dus draai het besluit maar
terug.
1. Bij de bezuinigingsvoorstellen bij de prébegroting en de begroting meldde u niets over
de sluiting van de dagopvang.
a. Komt dat besluit nu uit de lucht vallen omdat er een rijkssubsidie is vergeten aan
te vragen?
b. Wanneer kwam u er achter dat er geen of te weinig poging was gedaan om de
rijkssubsidie binnen te halen, en met welk bedrag heeft u rekening gehouden in de
begroting van 2021?
b. Is het dan niet eerlijker gewoon toe te geven dat er geen rijkssubsidie is
aangevraagd of dat er ergens een fout is gemaakt? U weet toch hoe we over
transparantie denken?
c. Welke rol speelt de raad bij uw besluit om de dagopvang te sluiten? Moet u dat
besluit aan de Raad voorleggen? Of draait u het besluit gewoon terug?

2. Het Leger des Heils geeft aan dat de gemeente heeft laten weten geen financiële
middelen meer ter beschikking te stellen voor de dagopvang in Maastricht.
a. Klopt dat?
b. Waarom komt u tot deze keuze?
3. Het Leger des Heils geeft aan dat de gemeente verzuimd heeft om ruimhartige financiële
steun te vragen aan het ministerie van VWS voor het vernieuwen van de opvang, ondanks
aansporingen van het LdH.
a. Klopt dat?
b. Wat is de reden hiervan?
c. Hoeveel subsidie had de gemeente maximaal kunnen krijgen van het rijk?
d. Hoeveel subsidie krijgt de gemeente nu voor de dagopvang als gevolg van de
mindere inspanningen om een deel van de 200 mln binnen te halen toe?
e. Wat betekent dat mislopen van een groter bedrag voor de begroting?
f. U geeft aan om te kijken of er nog ruimte is in onze begroting. Hoe is het nu
mogelijk om ruimte te vinden ter hoogte van het misgelopen bedrag in onze
begroting als er 25 mln structureel een tekort is?
g. Hoeveel subsidie geeft de gemeente jaarlijks voor de dagopvang en is die subsidie
in de begroting van 2021 meegenomen?
h. Waarom hebben we van dit besluit niets vernomen bij de bezuinigingsopgaven bij
de Prébegroting en de Begroting?
3. Het LdH heeft als doel maatschappelijke opvang en krijgt daar voor veel legaten en
schenkingen/sponsorgelden.
a. Hoeveel subsidie geeft de gemeente jaarlijks aan de dagopvang voor daklozen en
welk bedrag neemt het LdH voor haar rekening?
4. Hoe staat het met de nachtopvang, is daar wel subsidie voor aangevraagd?
b. Komt de nachtopvang ook in gevaar?
Los van de subsidie aanvraag:
Heeft u er ook weer aan gedacht om extra nachtopvang te regelen voor als het ’s-nacht
vriest en het te koud is om op straat te blijven?
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