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Geachte heer Jongen,

Vraag 1:
Bent u het met D66 eens dat buurtplatforms, respectievelijk buurtnetwerken een belangrijke rol
(kunnen) spelen bij ontwikkelingen in buurten en wijken?
a. Zo nee, waarom niet?
b. Zo ja, kunt u aangeven wat de stand van zaken is rondom de transformatie van buurtplatforms
naar buurtnetwerken?

Vragen ex art. 48 RvO
inzake

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in kader van
artikel 48 van het Reglement van Orde.

Antwoord 1:
Ja, dat ben ik met u eens. Dat is ook de reden dat het college heeft besloten om de ontwikkeling van
buurtplatforms naar buurtnetwerken actief te stimuleren en te faciliteren.

Op 25 oktober 2016 en 21 februari 2017 heb ik u middels raadsinformatiebrieven geïnformeerd over
de stand van zaken rondom de transformatie van de buurtplatforms. Omdat er sprake is van een
dynamisch proces zijn er wel enkele nieuwe ontwikkelingen, waarvan ik u graag met deze brief op de
hoogte breng.
Buurtplatform St. Pieter-Jekerdal-Villapark heeft gemeld niet verder te gaan met de transformatie
naar buurtnetwerk en te stoppen met alle activiteiten. Omdat ik waarde hecht aan continuïteit van
activiteiten, zijn er gesprekken met andere initiatiefnemers om een aantal ontmoetingsactiviteiten in
samenwerking/afstemming voort te zetten en waar nodig aanvullend te financieren. Ook is er
aandacht voor en betrokkenheid bij een eventuele doorstart van een
buurtnetwerk.
Buurtplatform Mariaberg heeft recent aangegeven dat zij niet door gaan als buurtnetwerk.
Dit platform wil als vrijwilligersorganisatie activiteiten organiseren voor met name ouderen.
In dat geval is het voor hen mogelijk een aanvraag in te dienen voor basissubsidie op grond van de
Verordening subsidie vrijwilligersactiviteiten Welzijn en Zorg 2017. Zij worden hierin actief
ondersteund.
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Zowel het buurtnetwerk Binnenstad als het buurtnetwerk Scharn willen op korte termijn een doorstart
maken met een vernieuwde bestuurssamenstelling.
In meerdere wijken worden er gesprekken gevoerd met bewoners die willen verkennen of zij een
buurtnetwerk willen opstarten. Dit geldt. voor de Heeg, Heugem, Heugemerveld, Wolder,
Kommelkwartier, en Scharn. Deze initiatiefnemers bevinden zich in een verkenningsfase. De te
bieden ondersteuning en het tempo waarin dit proces verloopt vereist maatwerk. De initiatiefnemers
krijgen hierbij, als ze dat wensen, de nodige ondersteuning.
Tenslotte de buurtnetwerken/platforms Boschpoort/Bosscherveld en Boschstraatkwartier hebben
voldaan aan de formele vereisten en inmiddels ook subsidie ontvangen op grond van de
Uitvoeringsregeling Buurtnetwerken 2017-2018. De verwachting is dat ook Pottenberg op zeer korte
termijn voldoet aan de formele vereisten en overgegaan kan worden tot toekenning van de subsidie.

Vraag 2:
Wanneer kan de gemeenteraad een (tussen)evaluatie tegemoet zien van deze transformatie?

Vraag 3:
Kunt u aangeven welke buurtraden of -platforms sinds het begin van de transformatie niet meer
actief zijn?
Antwoord 3:
Op dit moment zijn, in relatie tot de transformatie, gestopt: Malberg, Wolder, Mariaberg,
St. Pieter-Villapark en Vroendaal.
Het buurtplatform Vroendaal heeft er eind vorig jaar voor gekozen door te gaan als
vrijwilligersorganisatie en organiseert jaarlijkse enkele activiteiten. Zij ontvangen vanaf 1 januari 2017
hiervoor een basissubsidie op grond van de Verordening subsidie vrijwilligersactiviteiten Welzijn en
Zorg 2017.
Het buurtplatform St. Maartenspoort is niet meer actief, maar heeft nog niet formeel gemeld te
stoppen. In de Heeg en Heugem stopten de buurtplatforms reeds voor de transformatie, vanwege
gebrek aan opvolging.

Vraag 4:
Kunt u aangeven wat de redenen zijn van het staken van de activiteiten?
Antwoord 4:
De redenen van staken van de activiteiten zijn divers. Soms is er een combinatie met de (hoge)
leeftijd van bestuursleden, het niet voorhanden zijn van opvolgers, al dan niet gecombineerd met de
nieuwe rol van een buurtnetwerk. Het buurtplatform Vroendaal maakte, zoals bij antwoord 3 vermeld,
een andere keuze.
Voor St. Pieter-Jekerdal-Villapark en Mariaberg speelt sterk dat de leden van het buurtplatform geen
geloof hebben in het concept van een buurtnetwerk, de (financiële) uitwerking en de gevolgen.
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Antwoord 2:
Wij verwachten in het najaar een (tussen)evaluatie te kunnen presenteren. De wijze waarop de
evaluatie zal plaatsvinden en het exacte tijdstip is nog niet bekend. Ik zal u hier uiteraard tijdig van in
kennis stellen.
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Vraag 5:
Kunt u ons een overzicht geven met contactgegevens van de buurtplatforms, respectievelijk
buurtnetwerken die wel nog actief zijn?
Antwoord 5:
Ja, deze gegevens kunt u opvragen bij de griffie.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,
Wethouder Wmo, Welzijn, Buurten, Burgerparticipatie en Vergunningen

Jack Gerats
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