
 
 
 

 
 

 

 

 BINNENGEKOMEN 
 TEAM DOCUMENTSERVICES 
 D.D. 16-03-2022 
 No. 2022- 06512 (Bedrijfsvoering en control) 
 No. 2022- 06514 (RAAD) 
 
Maastricht, 16 maart 2022 
 
 
Beste gemeenteraadsleden en aspirant gemeenteraadsleden, 
 
Stichting Buurtbalans (formeel opgericht in 2018 met subsidie van de Gemeente Maastricht) moet zich 
helaas tot u wenden.  
 
Subsidieaanvraag afgewezen 
Onze subsidieaanvraag voor het jaar 2022 is afgewezen.  
 
Een bezwaarprocedure loopt, maar wij hebben niet het gevoel dat dat nog enig verschil gaat maken gezien 
het ambtelijk overleg dat we onlangs hebben gehad. 
 
Rol Stichting Buurtbalans 
Buurtbalans heeft, zoals bekend een platformfunctie. We proberen al dan niet op verzoek van de Gemeente 
zelf, zoals momenteel bij de evaluatie kamerverhuur en woningsplitsing, richting de Gemeente gedeelde 
brede opvattingen vanuit de buurten in te brengen in het besluitvormingsproces. We vertegenwoordigen op 
het moment 29 van de 44 + bewonersorganisaties. We krijgen veel positieve feedback van buurten, maar 
zeker ook van gemeenteraadsleden vanwege onze constructieve bijdragen aan de discussies/ debatten.  
 
De afgewezen aanvraag 
Wij hebben 1000 euro subsidie aangevraagd per jaar. Voor 2 jaren.  
Onze kosten bestaan uit de volgende posten: 

 Vergaderkosten (zaalhuur e.d.). Dit zijn de hoogste kosten. We vergaderen 4-6 x per jaar met de 
aangesloten buurten in goedkope locaties, zoals gemeentehuizen, buurthuizen e.d. Daarnaast 
vergadert het dagelijks bestuur gemiddeld ook 1 keer per maand.  

 Kosten voor het gebruik van een zakelijke bankrekening 
 Kosten voor de website 
 Kantoorkosten (telefoneren met elkaar en printen van stukken) 
 Twee keer per jaar een borrel (2 consumptiebonnen per deelnemer aan de vergadering) 

 
We hebben verleden zomer (2021) subsidie aangevraagd. Gezien de gewijzigde subsidieverordening van de 
Gemeente hebben we een van de coördinatoren Zelfsturing (de nieuwe stadsdeelleiders) gevraagd welke 
categorie het beste zou passen. Zij adviseerden categorie 5. Vervolgens kregen we in het najaar het verzoek 
om aanvullende gegevens in te leveren. Op 3 februari jl. volgde er onverwachts een afwijzing. Reden: we 
passen niet in de subsidieregeling van de Gemeente. 
 
We hebben daarop een gesprek gehad met het afdelingshoofd Welzijn en een senior subsidieverlener. 
Hoewel zij aangaven veel waardering voor onze activiteiten te hebben, is er geen subsidie mogelijk. Op ons 
verzoek zijn ze nog eens breed in de organisatie gaan kijken, maar de uitkomst bleef dat we nergens, volgens 
hen, voor in aanmerking komen. Dit kan toch niet waar zijn?  
Vandaar dat we ons nu tot de Raad wenden.  
 



In 2018 zijn we vanuit diezelfde afdeling voorzien met 3.000 euro om de stichting op te richten. We zijn 
zuinig met onze middelen omgesprongen en door corona hadden we minder fysieke vergaderingen en dus 
kosten, waardoor we vier jaren met de startsubsidie hebben gedaan. 
 
De categorie van de subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties is gericht op buurtnetwerken. BuurtBalans 
is een buurtoverstijgend netwerk ter versterking van de buurtnetwerken en participeert ook in 
buurtoverstijgende vraagstukken zoals de omgevingsvisie en stadsvisie namens deze netwerken uit de buurt. 
Er geldt in Nederland toch nog altijd dat naast de regels ook het doel geldt, waar die subsidieregels voor 
gemaakt zijn? We kregen in het ambtelijk gesprek ook te horen, dat we bij onze vergaderingen sowieso geen 
drank mogen schenken op kosten van de gemeentelijke subsidie. Zelfs geen koffie/ thee of water, terwijl 
deze vorm van gastvrijheid vaak de onderlinge sfeer en binding bevordert en de effectiviteit van de 
vergadering verhoogt. Hoe stelt de gemeente zich dat voor?  
 
Subsidieregeling deugt niet 
De huidige subsidieregeling is een product van de systeemwereld dat niet aansluit bij de leefwereld. De 
subsidieregeling deugt fundamenteel niet, vele buurten, stichtingen en verenigingen zijn qua financiële 
ondersteuning al eerder afgewezen. Iedereen kan dat constateren, maar niemand van de 
verantwoordelijken in het gemeentebestuur doet iets. Participatie wordt heel sterk door de politiek met de 
mond beleden, maar uiteindelijk laat de gemeente de buurten in de steek. Klaarblijkelijk is ontmoediging een 
onderliggende oorzaak. Wij laten het er niet bij zitten! De regeling moet snel en fundamenteel worden 
herzien! De gemeente zou zich dan ook de navolgende vragen moeten stellen. Wat is het de gemeente 
waard dat de burger mee participeert in welke vorm dan ook? En hoe zou het zijn met burger participatie als 
Buurtbalans er niet meer zou zijn? 
 
Noodkreet  
Vrijwilligers zijn het cement waar onze samenleving op draait. Die moet je koesteren en niet het hen 
onmogelijk maken om hun maatschappelijk noodzakelijke vrijwilligerswerk uit te voeren. Wij hopen dat de 
Raad het voor ons opneemt, anders kan het wel eens einde oefening zijn van dit voor Maastricht en 
Nederland unieke experiment, waarbij 29 buurtbewonersorganisaties samenwerken. We hebben nog een 
kleine 40 euro in kas... 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het dagelijks bestuur van de Stichting Buurtbalans, namens deze, 
 
 
 
Chris Meys                                                                            Pauline Tomlow  
 
 
Voorzitter                                                                               Secretaris 
 
 
 

 


