
Voorzitter, 
 
Koers houden in tegenwind. Dat is de titel van het eerste hoofdstuk van de 
beleidsbegroting 2017. 
De fractie van de Senioren Partij Maastricht onderschrijft deze stelling 
Immers; 

• Ondanks tegenwind blijft de ambitie “sociaal en saamhorig” overeind 
• Ondanks die tegenwind ligt er een sluitende begroting zonder extra 

lastenverhoging 
• En ondanks die tegenwind houden wij koers bij het bundelen van krachten, 

het leggen van verbindingen en kennis te delen, 
Kortom het bestuursakkoord “Wij Maastricht” was, is en blijft de te volgen ambitie! 
 
Hoe we het ook draaien of keren het is de Rijksoverheid die deze tegenwind 
veroorzaakt. 
 
Decentralisatie vereist niet alleen de zekerheid op financieel gebied, maar maakt ook 
noodzakelijk dat de organisatie hierop is ingesteld. Voldoende personele bezetting is 
noodzakelijk om de continuïteit voor het uitvoeren van taken te borgen. Als voorbeeld  
de formatiebij bij onderwijs  is niet uitgebreid terwijl  de implementatie van de 3-D wel 
meer taken tot gevolg heeft. Kan de wethouder aangeven hoe zij zorg draagt de 
continuïteit in stand te houden? 
 
SPM deelt de mening van velen dat een rijksoverheid die taken overhevelt naar 
gemeenten zich daarna ook dient te manifesteren als betrouwbare partner. 
Een partner die niet voortdurend vanuit bezuinigingsdrift goochelt met budgetten, 
maar vertrouwen schenkt aan het lokale bestuur.  Het is dan ook op z’n plaats dat uw 
College de Rijksoverheid laat weten dat dit tot uitdrukking moet komen binnen de 
normering van het Gemeentefonds zoals vastgesteld door de financiële commissie 
van de VNG gebaseerd op stabiliteit, voorspelbaarheid en rust. Als gemeente moet 
je weten waar je aan toe bent, zeer zeker als het gaat over het sociaal domein. 
 
De senioren partij is van mening dat alle noodzakelijke zorg en ondersteuning 
daadwerkelijk voorhanden moet zijn ongeacht of iemand in een verzorgingshuis dan 
wel in een eigen woning woont. 
Met de regelmaat van de klok vernemen wij vanuit de samenleving signalen dat de 
kwaliteit van de verpleeghuiszorg niet is wat het moet zijn. In het manifest van Hugo 
Borst zijn die signalen prima verwoord. Alhoewel de landelijke overheid 
verantwoordelijkheid draagt voor de verpleeghuiszorg zijn wij van mening dat wij met 
z’n allen de morele verplichting hebben aan de oproep binnen dit manifest te 
voldoen, immers als stadsbestuur dragen wij de zorg voor het welzijn van alle 
burgers van Maastricht. Deze verantwoordelijkheid willen wij benadrukken middels 
het indienen van de volgende motie met als dictum; 
 
Als gevolg op het Besluit Begroting en Verantwoording zijn de spelregels voor de 
gemeentelijke begroting en de jaarrekening behoorlijk gewijzigd. Een vaste set van  
beleidsindicatoren lichten vanaf dit jaar de effecten van beleid toe. 
Het sturen op meetbare prestaties wordt steeds belangrijker.  
SPM is van mening dit niet alleen te beperken tot de begroting en de jaarrekening 
maar relevante beleidsindicatoren ook  toe te passen bij afzonderlijke 



raadsvoorstellen. Sturen op meetbare prestaties leveren een bijdrage bij het maken 
van goed onderbouwde keuzes en bevordert de kwaliteit van de besluitvorming.  
 
SPM dient hiervoor een motie in met als dictum “Aan het raadsvoorstellen format 
structureel een paragraaf “relevante beleidsindicatoren” toe te voegen. 
 
Tot tevredenheid stelt SPM vast dat binnen de bestuursopdracht de 
inspanningsverplichting doorklinkt de kwalitatieve zorg in Maastricht te borgen. en 
dat er niet wordt bezuinigd op veiligheid, het armoedebeleid en economie. 
SPM vertrouwt erop dat het College doorgaat met de innovatie van het 
armoedebeleid, zoals ook opgenomen in het coalitie akkoord.  
Zodra bekend is via de decembercirculaire hoe de vlag erbij hangt v.w.b. de bijdrage 
aan rijksmiddelen is het goed de raad hierover te informeren evenals eventuele 
nieuwe ontwikkeling rondom het vertrouwensexperiment. 
 
Dat het welzijn van de burgers centraal staat blijkt uit tal van beleidsambities zoals 
bijvoorbeeld vermeld in de programma`s voor sport en recreatie, natuur milieu en 
afval en wonen om er een paar te noemen, evenals de onlangs bijna unaniem door 
de Raad vastgestelde beleidsnotitie schuldhulpverlening.  
Deelt u onze mening dat een actief sportklimaat bijdraagt aan een gezonde stad en 
dit ook een instrument kan zijn voor het tegengaan van eenzaamheid? En hieraan –
natuurlijk- de vraag gekoppeld: “binnen welke termijn kan hiervoor een actieplan 
worden ontwikkeld?” 
 
Het vizier richten op herstructurering van projecten in wijken en buurten  zoals het 
plan Heer en Meester, de Blauwe Loper en kleinere projecten zoals aan het Old 
Hickoryplein, Wyckerpoort en Limmel sluit naadloos aan op het uitgangspunt van de 
SPM dat stedelijke ontwikkeling ten dienste staat van het bevorderen van de 
leefbaarheid van de stad. 
Deelt u onze mening dat bij het ontwikkelen van deze herstructureringsplannen 
duurzaamheid zo optimaal mogelijk aandacht moet worden gegeven als instrument 
voor het bevorderen van de leefbaarheid in wijken?  
 
Cultuur is van ons allemaal. Het is van eminente betekenis voor de economische 
weerbaarheid en leefbaarheid van de stad. 
Het waarborgen van Maastricht als cultureel brandpunt spreekt voor zich. Daarvoor is 
het behoud van het compleet kunstvakonderwijs,maar ook van bijvoorbeeld de 
Dansdagen,  absoluut een must.  
Betaalbare podia zijn voortdurend een punt zorg, zeker bij onze Maastrichtse 
amateurverenigingen. Vanuit de ambitie amateurkunst en volkscultuur te stimuleren 
en te ondersteunen vragen wij de wethouder  te onderzoeken in hoeverre de nieuwe 
exploitant van de Bonbonière en de Maastricht Music Hall hier iets in kan betekenen? 
SPM denkt hierbij aan een onderzoek gericht op haalbaarheid van de 50 dagen 
regeling zoals we die in het verleden hebben gekend. Deze vorm van facilitering 
heeft in het verleden gewerkt, en zal ongetwijfeld voor de amateur en volkscultuur 
een stimulans zijn.  
Gemeenschappelijke zal College en Raad moeten uitdragen trekker te zijn van de 
Stedelijke Agenda Zuid Limburg in woord en daad.  
 
 



Veiligheid staat hoog in het vaandel bij de SPM. 
• Het is dan ook op z’n plaats vandaag nogmaals steun uit te spreken voor het 

project Frontière. Drugsoverlast zal nooit verdwijnen bij het huidige 
gedoogbeleid, maar we kunnen wel via dit project meer grip krijgen op de 
werkelijke problemen in de wijken. 

• Met de regelmaat van de klok blijven vragen en reacties binnen komen bij 
SPM m.b.t. ondermijning. De bestrijding van witwaspraktijken ligt  voor wat 
betreft controles bij het flexteam en een lokale werkgroep bestuurlijke aanpak 
bespreekt in dit kader vergunningaanvragen.  Rotterdam heeft sedert mei 
2016 binnen haar APV geregeld dat een vergunningplicht mogelijk wordt voor 
door de burgemeester aangewezen panden, branches en/of straten om een 
onveilig niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat tegen te gaan. Wij 
pleiten er dan ook voor een APV wijziging te laten voorbereiden,  zodat  de 
burgemeester witwaspraktijken met een krachtiger instrument gedegen  en 
middels maatwerk aan kan pakken.  

• De veiligheid waarborgen bij evenementen is een prima zaak. Maar de 
multidisciplinaire voorbereiding en advisering kan zeer zeker nog verbeterd 
worden. Wij moeten ervoor waken het braafste jongetje van de klas te worden 
en door alsmaar meer toenemende eisen voor inzet van extra beveiliging van 
evenementen te stellen. Als evaluatie uitwijst, dat bijstelling naar beneden kan 
dan moet ook de moed worden getoond om dit toe te passen. Vooraf indekken 
past niet bij een goede toepassing van crowdmanagement. 

• Daarnaast voorzitter wordt als gevolg van raadsbesluiten steeds meer inzet 
vereist van handhaving, zowel m.b.t. handhaving bij openbare orde als in de 
openbare ruimte. Deelt u onze mening dat er een goede evaluatie over de 
inzet i.r.t. de gestelde prioriteiten op z’n plaats is bij de kadernota volgend jaar 
en dat daarnaast het capaciteitsvraagstuk met de eventuele financiële 
consequenties alle aandacht verdient. 

 
Het gegeven dat het College naast de begroting 2017 haar zorgen over het 
uitvoeringsbeeld 2016 deelt met de Raad en een bestuursopdracht voorlegt met 
zoekrichtingen onderstreept de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze stad en 
haar burgers. Wij gaan ervan uit dat de effecten van deze bestuursopdracht binnen 
de management rapportage worden uitgewerkt en concrete voorstellen worden 
gedaan. 
 
Tot slot voorzitter: 
 
De seniorenpartij stelt; 

• Bij de evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid burgers een centrale rol te 
bieden met als doel het onveiligheidsgevoel te verbeteren 

• Het borgen van het sociaal en saamhorig beleid de basis is voor het welzijn 
van mensen 

• Het onverkort ambitieus blijven er aan bijdraagt dat Maastricht een prettige 
stad is en blijft om te wonen, te werken en te verblijven.  

 
Waar het om de burgers om gaat is samen te vatten in een woord: ZEKERHEID  
 
 
 


