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De Rekenkamer Maastricht heeft onderzoek gedaan naar de besteding van de buurtplatformgelden in de gemeente 

Maastricht. Met dit onderzoeksrapport wil de rekenkamer inzicht verschaffen in de bestedingen van buurtgelden door de 

buurtplatforms in Maastricht. De centrale onderzoeksvraag luidde:  

 

Hebben de bestedingen van het budget Geld voor de Buurten, en de zogenaamde G40-gelden (ook wel Vogelaargelden 

genaamd), door de buurtplatforms op rechtmatige en doelmatige wijze plaatsgevonden?  

 

Eerst is het beleidskader in beeld gebracht door gesprekken te voeren met alle stadsdeelleiders, met vertegenwoordigers 

van woningcorporaties en door bestudering van de relevante gemeentelijke nota’s en verordeningen op dit terrein. 

Vervolgens heeft de rekenkamer voor het empirische deel de bestedingen van zes van de 36 buurtplatforms onderzocht.  

Van elk geselecteerd buurtplatform zijn alle stukken bestudeerd die betrekking hadden op de aanvraag, toekenning, 

verantwoording en afrekening van buurtgelden. Vervolgens zijn door de rekenkamer gesprekken gevoerd met alle zes 

(delegaties van) besturen van de betreffende buurtplatforms.  

 

Een buurtplatform is een door B&W erkende organisatie van buurtbewoners, die projecten voor de buurt uitvoert of 

begeleidt op het gebied van de sociale infrastructuur van de buurt, de veiligheid in de buurt, de kwaliteit van de 

woonomgeving, de informatieverstrekking in de buurt en de verbetering van het imago van de buurt. 

 

Eén van de voorwaarden voor erkenning is dat het buurtplatform een ‘legitieme gesprekspartner’ moet zijn van de 

gemeente, een begrip dat door de gemeente niet nader is toegelicht of uitgewerkt. Het verdient volgens de rekenkamer 

aanbeveling het begrip ‘legitieme gesprekpartner’ nader te duiden, en in de toepasselijke verordening een richtlijn op te 

nemen die ingaat op de informatie en verantwoording van het buurtplatform naar haar buurtbewoners. 

 

Buurtplatforms kunnen aanspraak maken op twee bronnen: het budget Geld voor de Buurten en het budget van de G40-

gelden (ofwel Vogelaargelden). Uit het budget Geld voor de Buurten kunnen buurtplatforms subsidie verkrijgen voor 

organisatiekosten en activiteitenkosten. De subsidie voor activiteitenkosten is maximaal € 22.500 voor de zogenaamde 

GSB-buurten (achterstandsbuurten vallend onder het grotestedenbeleid) en € 10.000 voor niet-GSB-buurten. De G40-

gelden bedragen voor de stad Maastricht in totaal € 300.000 per jaar voor de jaren 2008 tot en met 2010 en € 240.000 

voor het jaar 2011. Deze G40-middelen zijn verdeeld over een beperkt aantal buurten. 

Het beleidskader voor het budget Geld voor de Buurten wordt gevormd door de Verordening Geld voor de Buurten. Die 

is vastgesteld in 2007, en aangepast in 2010. De Verordening regelt waarvoor subsidie kan worden aangevraagd en hoe 

de aanvraag, de verslaglegging en verantwoording verlopen. Voor de G40-gelden bestaat er een Afsprakenkader tussen 

gemeente en buurtplatforms, waarin is vastgelegd waarvoor de gelden worden gebruikt. 

 

Bij het bestuderen van de richtlijnen voor de afrekening van de aan buurtplatforms verstrekte subsidies, heeft de 

rekenkamer geconstateerd dat er sprake is van onduidelijkheid over de vraag welke regels van toepassing zijn. Diverse 

betrokkenen binnen en buiten de gemeente menen dat de Raad in 2010 de regels heeft versoepeld, en controle op de 

rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding onder het motto van deregulering (en het adagium ‘subsidie wordt 

verleend op basis van vertrouwen’) heeft afgeschaft. Maar dat blijkt niet het geval: de betreffende deregulering van  

subsidieregels geldt niet voor het budget Geld voor de Buurten en het budget G40-gelden. Deze onduidelijke en dus 

onwenselijke situatie moet snel verholpen worden. 
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Over de manier waarop de bestedingen in de praktijk plaatsvinden constateert de rekenkamer het volgende. De controle 

op de doelmatigheid en rechtmatigheid van de voorgenomen besteding van de middelen vindt vooral plaats op basis van 

de beoordeling van de aangevraagde activiteiten en middelen, en in mindere mate bij de controle van de financiële 

afrekening. De meeste buurtplatforms overschrijden de gestelde termijnen van afrekening. De ingediende afrekeningen 

voldoen zelden aan de voorschriften, met name ten aanzien van de G40-gelden. 

 

Ten aanzien van de doelmatigheid en rechtmatigheid constateert de rekenkamer dat er geen aanleiding is om te 

veronderstellen dat de bestedingen van het budget Geld voor de Buurten in het algemeen niet doelmatig en rechtmatig 

zijn verlopen. Dit kan niet worden gezegd voor de G40-gelden. De controle op de doelmatigheid en rechtmatigheid van 

de besteding van deze gelden via de afrekening heeft nog nauwelijks plaatsgevonden. Ook heeft de formele 

eindafrekening van de gemeente met het betrokken ministerie ten tijde van het onderzoek nog niet plaatsgevonden. 

Volgens de verordening had dat evenwel jaarlijks voor de buurtplatforms moeten gebeuren. Dit is nog niet gebeurd, 

omdat de gemeente de buurtplatforms ruimte heeft gegeven om af te rekenen over de totale G40-periode (vier jaren). 

Dit heeft tot gevolg dat ten tijde van het rekenkameronderzoek geen sluitende uitspraak is te doen over de 

rechtmatigheid en doelmatigheid van de afrekening. Dit neemt niet weg dat de kwaliteit van de thans reeds door de 

buurtplatforms aangeleverde informatie over de besteding van de G40-gelden nadrukkelijk vragen oproept over de 

rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestedingen. Gegeven deze nadrukkelijke vraagpunten, en ook omdat de 

rekenkamer slechts een beperkt aantal buurtplatforms heeft onderzocht, adviseert de rekenkamer bij de 

eindafrekening een verscherpte controle uit te (laten) voeren op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestedingen 

van de G40-gelden.  

 

Voor wat betreft de doelmatigheid constateert de rekenkamer tenslotte dat het bijhouden van de (financiële) 

administratie de buurtplatforms veel tijd en moeite kost. De rekenkamer beveelt de gemeente aan om de buurtplatforms 

hierin meer te faciliteren door gebruik te gaan maken van één administratiekantoor dat voor alle buurtplatforms de 

(financiële) administratie bijhoudt  Zowel bij de buurtplatforms als bij de gemeente zal dat leiden tot een aanmerkelijke 

kostenbesparing van de administratieve werkzaamheden. Ook kan hierdoor een beter inzicht in en controle op de 

daadwerkelijke bestedingen worden bereikt. 

 

Het rapport is woensdag 28 november 2012 vanaf 12.30 u. beschikbaar op www.rekenkamermaastricht.nl.  

Voor meer informatie: Mathijs Mennen (voorzitter van de Rekenkamer Maastricht) 06 54221512 

 

http://www.rekenkamermaastricht.nl/

