
 

 

Geef buurtkaders vertrouwen. 
John Steijns – fractie voorzitter Stadsbelangen Mestreech 
 
Buurtkaders ontvangen jaarlijks een budget  om te kunnen functioneren als vrijwilligersorganisatie 
binnen hun wijk of buurt.  Aan de meeste buurtkaders werd in 2011 een bedrag van € 10.000,- 
toegekend,  en aantal buurtkaders kregen In het kader van buurtontwikkelingsplannen een budget 
van € 22.500,- toegekend op basis van de verordening Geld voor de Buurten.  In het kader van de 
bezuiniging zijn deze budgetten voor 2012 met 5% gekort. Bijna dagelijks zijn de vrijwilligers van 
buurtkaders actief binnen hun wijk of buurt onder het motto samen verantwoordelijk voor een 
leefbare buurt.  
 

Afspraak is afspraak 
In het coalitie akkoord  van de PvdA, VVD, Senioren Partij Maastricht, D66 en Groen Links, staat klip 
en klaar opgenomen om in het kader van burgerparticipatie het stadsbestuur veel durft over te laten 
aan zijn bewoners, en verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving zal worden aangemoedigd. 
De Senioren Partij Maastricht wilt echter met steun van VVD, CDA, Partij Veilig Maastricht en de SP 
meer grip krijgen op de financiën van buurtkaders. Deze partijen  willen de buurtkaders verplichten 
de boekhouding te laten verzorgen door een onafhankelijk administratie kantoor, te betalen vanuit 
het eigen buurtbudget. Ze gaan hiermee volledig voorbij aan het onderzoek van de Rekenkamer 
waarin geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn dat buurtgelden niet doelmatig en rechtmatig 
worden uitgegeven.  
 
Stadsbelangen Mestreech is van mening dat dit volkomen indruist tegen de afspraken zoals 
opgenomen in het coalitie akkoord dat toch ook ondertekend is door de Senioren Partij Maastricht 
en de VVD. Daarnaast  heeft dit voorstel gevolgen voor het functioneren van buurtkaders, en menig 
vrijwilliger ervaart dit voorstel als een aanslag op zijn of haar integriteit.  Veel vrijwilligers vragen zich 
terecht hardop af “waar doe ik het nog voor?” 
De PvdA, Groen Links, D66 en Stadsbelangen Mestreech zijn van mening dat buurtkaders juist meer 
vertrouwen te geven. Net zoals al andere organisaties in Maastricht zou ook voor de buurtkaders de 
algemene subsidieverordening moeten gelden. Dit maakt een extra financiële dure -controle- 
overbodig.  
 
 
 
 
 
 


