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Aan: de Raad van Gemeente Maastricht 
 
 
 
Maastricht, 27 februari 2013 
 
 
 
Betreft: Geld voor de Buurten 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Reeds vele  jaren worden de inwoners van Maastricht in hun respectievelijke buurten 
vertegenwoordigd door de buurtplatforms, 37 in totaliteit. De bestuursleden van dit collectief aan 
buurtplatforms richten zich via deze gezamenlijke brief tot u om het volgende onder uw aandacht te 
brengen: 
 

 Een buurtplatform is een door het college van burgemeester en wethouders erkende 
organisatie van buurtbewoners. Ze fungeren als gesprekspartners voor de gemeente, treden 
op als behartiger van buurtbelangen, en organiseren projecten op het gebied van de sociale 
infrastructuur van de buurt, de verbetering van de leefbaarheid en de kwaliteit van het 
wonen en de woonomgeving, de betrokkenheid van bewoners bij de buurt, de veiligheid en 
de verbetering van het imago van de buurt. 
 

 Buurtplatforms moeten erkend en een rechtspersoon zijn.  De buurtplatforms zijn, zo wordt 
gesteld in het Convenant ‘Afspraken tussen Burgemeester en Wethouder en Buurtkader, 
taken en verantwoordelijkheden’ uit 2008, vrij om de eigen organisatie in de buurt vorm te 
geven en zijn zelf verantwoordelijk voor die organisatie. 

 

 Erkende buurtplatforms kunnen recht doen gelden op financiële ondersteuning. Hierop is 
van toepassing de ‘Verordening Geld voor de Buurten 2009’. Indien een buurtplatform dit 
recht doet gelden is het buurtplatform gehouden aan de regels zoals deze in voornoemde 
verordening zijn genoemd. Op 2 momenten in een kalenderjaar kunnen de erkende 
buurtkaders hun aanvragen voor het kalenderjaar indienen volgens een door Bureau 
Buurtgericht Werken voorgesteld  format activiteitenplan en bijbehorende begroting 
waarvan de inhoud wordt bepaald door het buurtplatform. De activiteiten moeten leiden tot 
een vergroting van de leefbaarheid in de buurt of tot een versterking van de betrokkenheid 
van buurtbewoners bij de buurt. De ingediende aanvragen worden vervolgens door Bureau 
Buurtgericht Werken in samenspraak met de corporaties besproken, getoetst en goed- of 
afgekeurd. Na afloop van het jaar waarover subsidie is ontvangen, wordt er door ieder 
erkend buurtplatform schriftelijk verantwoording afgelegd aan het college van burgemeester 
en wethouders. Deze schriftelijke verantwoording is aan voorwaarden gebonden, zoals 
gesteld in de Verordening Geld voor de Buurten. N.B.de financiële verantwoording valt NIET 
onder de Algemene  Subsidieverordening Gemeente Maastricht 2010, maar is veel 
gedetailleerder en vraagt voor iedere uitgegeven euro een betalingsbewijs. Hier wordt ook als 
zodanig op toegezien. 
 

 De financiële ondersteuning die aan de buurten middels de buurtplatforms kan worden 
geboden, wordt geput uit het Leefbaarheidsfonds en de gemeentebegroting. Het 
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leefbaarheidsfonds wordt gevuld door corporaties en door Gemeente Maastricht. Jaarlijks 
ontvangen de 37 buurtplatforms hier de volgende bedragen uit: max. EUR 9.500 voor de 
niet-GSBbuurten en max. EUR 21.375,-- voor de GSBbuurten.  Eind 2014 is dit fonds uitgeput. 
Corporaties hebben aangegeven dat de kans dat zij nog zullen deelnemen aan financiering 
van buurtgericht werken op dit moment nog onduidelijk is. Ook vanuit Gemeente Maastricht 
is op dit moment nog onduidelijk hoe groot de financiële ruimte is.  De besturen van alle 
buurtplatforms in Maastricht zijn zich meer dan goed bewust van de eindigheid van de 
huidige financiële  middelen en ons is door Bureau Buurtgericht Werken reeds medegedeeld 
dat het zinvol is op zoek te gaan naar alternatieve financiering voor buurtactiviteiten / 
buurtinitiatieven. Het is zaak dat wij ons richten op de toekomst om te bekijken hoe ervoor 
gezorgd kan worden dat buurtgericht werken een belangrijke rol in onze samenleving blijft 
spelen. 
 

 M.b.t. de G40-gelden: de buurtplatforms voor wie deze gelden van toepassing waren /zijn, 
hebben v.w.b. de besteding van deze gelden met Bureau Buurtgericht Werken bij de aftrap 
van het project afgesproken dat de wijze van verantwoording  van deze gelden zou verlopen 
als ware de Verordening Geld voor de Buurten 2009 van toepassing. Dit is ook schriftelijk als 
zodanig vastgesteld. Dit in tegenstelling tot hetgeen gevraagd werd door Den Haag; daar 
hanteerde men veel minder stringente regelgeving. Dat betekent concreet: vooraf zijn 
ingediende voorstellen getoetst door Bureau Buurtgericht Werken (voldoen de voorstellen 
aan de ‘Vogelaarcriteria’) Ook is destijds aangegeven dat er sprake kon zijn van meerjarige 
projecten . De uitgaven voor de G40-gelden moesten vóór 31-12-2012 zijn gedaan en 
verantwoord uiterlijk op 31-03-2013, c.q. er moesten bindende verplichtingen voor die tijd 
zijn aangegaan en ook worden aangetoond. Het Ministerie vraagt slechts een inhoudelijke 
verantwoording, welke is ingediend, geaccepteerd en goedgekeurd. Hierdoor is het niet de 
bevoegdheid meer van de gemeenteraad hier uitspraken over te doen c.q. te elfder ure de 
regelgeving v.w.b. financiële verantwoording  te wijzigen. De gemeenteraad zou alleen nog 
een oordeel  kunnen geven over de gevolgde procedures voor zover die onder de 
invloedssfeer van de gemeente vielen. 
 

 Die buurtplatforms die bewust van de regels hebben afgeweken zijn daar altijd op 
aanspreekbaar; maar dan ook alleen die betreffende ‘zondaars’. Het collectief (in dit geval 
alle buurtplatforms) aanspreken op individuele gevallen is bestuurlijk niet toelaatbaar. 

 
Geachte raadsleden, alle buurtplatforms zijn het er volledig mee eens dat het logisch is dat 
gemeenschapsgelden op een deugdelijke manier uitgegeven, afgerekend en verantwoord moeten 
worden. Hier wordt door Bureau Buurtgericht Werken nauwlettend op toegezien. 
Er is een zeer intensieve en goede samenwerking met Bureau Buurtgericht Werken, zowel voor wat 
betreft de advisering, ondersteuning en begeleiding maar ook voor wat betreft toezicht. Als er 
knelpunten zijn, op welk gebied dan ook, dan worden deze bespreekbaar gemaakt en als er 
misstanden zijn, dan worden deze  middels korte lijnen besproken en aangepakt. 
 
Met het oog op de snel naderende nieuwe financiële situatie na 2014 en de gewijzigde organisatie 
binnen Bureau Buurtgericht Werken per 15 maart 2013, is het onafwendbaar dat er nieuwe 
regelgeving zal volgen. Wij kijken als besturen van de buurtplatforms in Maastricht nieuwsgierig, 
maar zeker ook kritisch en met enige ongerustheid uit naar de plannen die wethouder Damsma 
hierover zal gaan presenteren. 
 
Wij steken als vrijwilligers veel tijd en energie in onze buurten. Dit doen wij met hart en ziel, omdat 
onze woonomgeving en de belangen van onze buurtbewoners ons aan het hart gaan. Wij zijn, zonder 
uitzondering, van goede wil en staan open voor veranderingen in de tijd die komen gaat en willen 
hier ook graag over meedenken, meepraten en aan bijdragen. 
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Maastricht moet trots zijn op haar vrijwilligers en moet dit ook uitdragen. Echter door de huidige 
negatieve teneur dreigt een aantal besturen van buurtplatforms het bijltje erbij neer te gooien en op 
te stappen. Niet omdat zij niet bereid zijn om te praten over veranderingen of verbeteringen, maar 
wel vanwege het feit dat er een gevoel van onmacht en frustratie heerst;  er wordt niet MET, maar 
OVER hen gepraat. Daarbij zien zij door de aanhoudende negatieve berichtgeving in de media, het 
noodzakelijke draagvlak onder hun achterban wegkwijnen. Het wegvallen van een groot aantal 
vrijwilligers zal funest zijn voor Maastricht en haar inwoners, daarvan zijn wij overtuigd. 
Wij vragen ons oprecht af in hoeverre het zinvol is om op dit moment zonder duidelijk aantoonbare 
reden wijzigingen te gaan aanbrengen in een geheel dat sowieso enorm in beweging is, simpelweg 
omdat de financiële grondslag van buurtgericht werken op korte termijn volledig zal wijzigen en 
daarmee samenhangende ook de vigerende regelgeving. 
 
Wij vragen u met klem, samen met ons, positief en vol vertrouwen te kijken naar de toekomst en 
wethouder Damsma de ruimte te geven om in haar toekomstige plan de van toepassing zijnde 
aanbevelingen mee te nemen en tot slot: toon uw trots op de buurtplatforms in Maastricht. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Bestuur BPF Amby 
Bestuur BPF Belfort / Daalhof 
Bestuur BPF Binnenstad 
Bestuur BPF Borgharen 
Bestuur BPF Boschpoort 
Bestuur BPF Boschstraatkwartier 
Bestuur BPF Brusselsepoort 
Bestuur BPF Caberg 
Bestuur BPF Campagne 
Bestuur BPF Céramique 
Bestuur BPF Eyldergaard 
Bestuur BPF De Heeg 
Bestuur BPF Dousberg / Hazendans 
Bestuur BPF Heer 
Bestuur BPF Heugem 
Bestuur BPF Heugemerveld 
Bestuur BPF Itteren 
Bestuur BPF Jekerdal / Sint Pieter/ Villapark 
 

 Bestuur BPF Jekerkwartier 
Bestuur BPF Kommelkwartier 
Bestuur BPF Limmel 
Bestuur BPF Malberg 
Bestuur BPF Malpertuis 
Bestuur BPF Mariaberg 
Bestuur BPF Nazareth 
Bestuur BPF Oud-Caberg 
Bestuur BPF Pottenberg 
Bestuur BPF Scharn 
Bestuur BPF St. Maartenspoort 
Bestuur BPF Statenkwartier 
Bestuur BPF Vroendaal 
Bestuur BPF Wittevrouwenveld 
Bestuur BPF Wolder 
Bestuur BPF Wyck 
Bestuur BPF Wyckerpoort 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze brief is digitaal vervaardigd en is derhalve niet ondertekend. 


