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Maastricht: 120 miljoen
euro voor zorg en welzijn
Maastricht: 120 miljoen
DECENTRALISATIES Budget krimpt na 2015 met 20 miljoen

door onze verslaggever

MAASTRICHT – De gemeente Maas-
tricht krijgt in 2015 een budget van
120 miljoen euro voor zorg en wel-
zijn. In 2014 geeft de stad nog 52
miljoen uit.

Maastricht ontvangt extra geld
door de decentralisaties vanuit het
Rijk. Gemeenten krijgen vanaf 2015
meer verantwoordelijkheid op het
gebied van WMO en jeugd. Met
het geld denkt het stadsbestuur in
2015 continuïteit van zorg te kun-
nen bieden. Voor de jaren daarna
wordt dat een ander verhaal. Door
rijksbezuinigingen zal het budget
van 120 miljoen euro naar verwach-

ting met minimaal 20 miljoen te-
ruglopen. Op het gebied van werk,
de derde decentralisatie is naast
zorg en jeugd, krimpt het budget
van Maastricht van 90 naar 80 mil-
joen euro. Extra probleem daarbij
is dat het gros van dat geld wordt
uitgegeven aan uitkeringen, waar-
door bezuinigen lastig is.

Om de teruglopende budgetten
op te kunnen vangen, kijkt Maas-
tricht in de eerste plaats naar sa-
menwerking. Zo zijn de Heuvel-
landgemeenten al partners, en
wordt ook gekeken naar allianties
op Zuid-Limburgse schaal. Ook
met contracten met zorgaanbieders
verwacht Maastricht dat dit voor-

deel gaat opleveren. Toch is het
niet uitgesloten dat ook zorgvra-
gers geraakt gaan worden. Wethou-
der Jack Gerats (SP): „Het komen-
de anderhalf jaar gebruiken we als
transitieperiode. Dan moet duide-
lijk worden wat we kunnen opvan-
gen door meer zelfredzaamheid
van burgers en door gebruik te ma-
ken van bijvoorbeeld buurtnetwer-
ken en bestaande zorginstanties.”

Maastricht heeft zo’n 20.000
huishouders die zorg vragen. De
helft daarvan is ‘nieuw’ door de
overheveling van rijkstaken. De
stad heeft drie wethouders voor de
decentralisaties: Willems, Gerats
en Mieke Damsma.


