
Overzicht schriftelijke vragen 2018: 
Raadsleden kunnen het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen stellen. 
Het college moet binnen vier weken reageren op deze zogenaamde 'artikel 47'-vragen (Er 
wordt verwezen naar artikel 47 van het Reglement van Orde van de Raad). 
Kraken voormalig kleed- en accommodatie VV Scharm 

Gericht op de stagnatie van de verhuizing scouting Heer en de ontwikkeling van het voormalig 
sportcomplex. 

Wittevrouweweg 
Oproep tot het behoud van de historische betekenis 

Ontwikkeling Bassin 
Uitblijven van de realisatie van de omgevingsverbetering cq inrichting mbt herkenbaarheid, 
bewegwijzering, verlichting, veiligheid en toegankelijkheid. 

Tarieven thuiszorg 
Naar aanleiding van het landelijk onderzoek van de brancheorganisatie BTN waaruit blijkt dat 
veel gemeente –waaronder Maastricht- minder dan de kostprijs betalen aan de zorgaanbieders 
De uurprijs dient minimaal kostendekkend te zijn. 

Kwaliteit wijkverpleging 
Pleidooi voor de kwaliteit van zorg op niveau te houden cq te verbeteren met de inzet  van de 
extra middelen die beschikbaar komen n.a.v. de afspraken tussen Ministerie, branche 
organisaties en de VNG. 

Overlast fietsen Station (Wyck) Maastricht 
Oproep gebruik ondergrondse stalling te stimuleren, de overlast te verminderen middels een 
gerichte campagne en de veiligheid te waarborgen. 

Project Mijn Groen De Heeg 
Betreft de stagnatie in de uitvoering van de omvorming van het openbaar groen in de wijk De 
Heeg 

Tarieven zorgaanbieders  thuiszorg 
Het voldoen/nakomen aan de AmvB reële prijs en tariefbijstelling gedurende de 
contractperiode op basis van de loonontwikkeling. 

Wijkverpleging 
Oproep de kwaliteit en transparantie te bevorderen in de wijkverpleging,  en het claimen van 
extra financiële middelen 

Behouden zorgplaatsen Sint Gerlachus 
Het bevestigen van de functie zorgwoningen in het bestemmingsplan, na verkoop 
zorgcomplex. 

Project geldautomatennetwerk 
Het ter discussie stellen van de 5KM-norm vwb het geldautomatennetwerk van ABN-AMRO, 
Rabo en ING, en een oproep een adequate spreiding op wijkniveau na te streven. 

Tuinonderhoud ouderen 
Oproep voor een alternatief voor het beëindigen van de service verlening door de 
Buurtbeheerbedrijven. 

Heuvelland Zorggroep 
Navraag over de verwerking van declaraties cq toepaste tarieven n.a.v. het door de gemeente 
aangevraagde faillissement. 

Parkeren op de Markt 
Als gevolg van het toenemend parkeren op de Markt navraag mbt eventuele uitbreiding van 
ontheffingen, de wijze van controle cq handhaving. 

Berekening/onderbouwing vaststellen WOZ-waarde 
Het verschaffen van inzicht  mbt de vaststelling van de WOZ-waarde op basis van de geldende 
waarderingsvoorschriften en het verklaren van waardeverschillen ten opzichte van niet-
referentie woningen (zelfs in dezelfde straat). 

 
  
 
 



 
 
 
 
  
 


