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De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 20 april 2021.
Behandelende het raadsvoorstel Beweegvriendelijk Maastricht en uitwerking bezuinigingsmaatregel 8.5 indikken
areaal openbare sport- en speelvoorzieningen.
Constaterende dat:
 De gemeente Maastricht voor de opgave staat om ca 25,7 mln. te bezuinigen op de gemeentelijke
begroting;
 Het college een bezuinigingsvoorstel in de prébegroting 2021 d.d. 19 juni 2020 (punt 8.5) heeft gedaan
aangaande de openbare speel-en sportvoorzieningen in de stad voor 200.000 vanaf 2022, gesteund door
een raadsmeerderheid;
 De gemeenteraad een besluit moet nemen over dit raadsvoorstel, terwijl het participatieproces nog moet
aanvangen en de resultaten dus te laat met de raad gedeeld kunnen worden en er tijdnood ontstaat;
 Participatie en draagvlak voor het college en de gemeenteraad een belangrijk onderdeel is van de
besluitvorming.
Overwegende dat:
 Dit voorstel aan de raad erop neer komt dat mogelijk 125 sport- en speelgelegenheden gaan verdwijnen,
alsmede de skatebaan onder de Kennedybrug;
 De stadsbrede protesten van de burgers en hun argumenten nu al aantonen dat dit bezuinigingsvoorstel
weinig tot geen draagvlak heeft onder de burgers en de gemeenteraad;
 De gemeenteraad daarom terugkomt op het besluit van punt 8.5 van de pré-begroting p 32, om de dekking
van € 200.000 uit spel- en sportvoorzieningen te halen vanaf 2022 e.v. en de verwerking van dit besluit in de
begroting van 2021 ev.
BESLUIT:
De beslispunten als volgt te wijzigen en aan te vullen:






Beslispunt 2 te vervangen door: de gemeenteraad draait het besluit punt 8.5 van de pré-begroting terug om
€ 200.000 vanaf 2022 e.v. te bezuinigen op openbare sport- en speelvoorzieningen;
Het college de opdracht te geven bij de begroting van 2022 met een andere dekking te komen;
Beslispunt 4 te vervangen door: met de buurten en specifieke groepen (jongeren, senioren, skaters, urban
sporters, jongerenwerkers, studenten) fysiek het gesprek aan te gaan - zodra dit mogelijk is - over
verbeteringen van de openbare sport- en speelvoorzieningen op buurt- en stadsniveau, passend bij het
beschikbare budget;
En de raad te informeren over de inventarisatie en vervolgens bij de Raad terug te komen met een
raadsvoorstel met financiële onderbouwing en het daaruit volgend plan van aanpak;
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