
     Bijdrage Kaderbrief 2016. 
 
Voorzitter, we hebben geen aanvullende opmerkingen of vragen over de jaarrekening. We 
danken college en ambtenaren voor de extra inspanningen die hieraan zijn verricht. 
Voorzitter, het college doet het goed, het huishoudboekje is op orde en er is veel gerealiseerd. 
Onze complimenten hiervoor. Deze coalitie ligt op koers bij de realisering van haar 
coalitieprogramma. In het vluchtelingendebat hebben wij een burgemeester gezien die nauw 
betrokken is bij de stad, maar ook een burgemeester die moet erkennen dat sommige mensen 
dat niet prettig vinden. De Fractie Senioren Partij Maastricht vindt dat hierin uitstekend is 
gehandeld, zij heeft grote waardering voor de inzet van de burgemeester om de vluchtelingen 
een plek te geven in onze stad. 
 
De meerwaarde van Frontière is duidelijk gebleken, burgers begrijpen steeds meer dat 
Frontière een meldpunt is van drugsoverlast en dat meerdere meldingen over dezelfde klacht 
leiden tot actie van politie en handhaving. Integrale samenwerking is cruciaal voor een 
succesvolle aanpak van drugsoverlast. Wij zijn ons er van bewust dat het proces van lange 
adem is, voortdurend evalueren waaronder de geplande externe evaluatie in 2018 is cruciaal.  
 
Maar er zijn ook zorgen. In de voorliggende Kaderbrief wordt duidelijk een waarschuwing 
afgegeven ten aanzien van de dekking van de uitgaven in het sociale domein waarbij grote 
tekorten zullen ontstaan bij: Beschermend wonen, Jeugd en Uitvoeringskosten.  
De Senioren Partij Maastricht kan dat niet negeren, maar praten over zorgen is niet 
voldoende, we moeten ook stappen zetten voor zover dat binnen de kaders van het 
gemeentelijk beleid past. Met andere woorden, voor ons blijft het sociale domein de hoogste 
prioriteit.  
 
Door deze ontwikkelingen voelen mensen zich in de kou staan, maar aan de andere kant zijn 
er ook nieuwe maatschappelijke initiatieven en vernieuwende werkwijzen ontstaan die 
uitgaan van de leefwereld van mensen. Dit moeten we meer stimuleren en budget voor vrij 
maken zeker als het bijvoorbeeld om werkgelegenheid gaat. We moeten ons ook afvragen of 
zelfredzaamheid wel voor iedereen is weggelegd, of kwetsbare burgers niet tussen wal en 
schip raken. Er is serieuze ongerustheid die, niet zelden, gebaseerd is op eigen ervaringen. 
Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Een op de 
vier inwoners in Maastricht doet vrijwilligerswerk, waarvan sommige meer dan een taak 
uitvoeren. De fractie heeft grote waardering dat zoveel mensen zich willen inzetten, zij zijn de 
smeerolie van de samenleving in onze stad. 
 
Fracties moeten straks keuzes maken, het moet op bepaalde vlakken een tandje minder. Er 
zijn zorgen over betaalbaarheid, bezuinigingen en veranderingen. We moeten niet te rigide 
zijn, keuzes maken is niet gemakkelijk. Waar het niet gaat moeten wij het van de burger 
overnemen. De Senioren Partij Maastricht bestempelt het huidige maatwerk, zoals de 
keukentafelgesprekken, jeugdzorg als succesvol maar is wel van mening dat deze nog 
succesvoller zijn te maken door alle verbeterpunten binnen het sociaal domein aan te 
scherpen. Urgente gevallen moeten binnen drie dagen zijn opgelost. 
 



De overheveling van taken en de veranderende rol van gemeenten dwingt ons tot nadenken. 
Er ontstaan nieuwe bestuursvormen die op veel verschillende manieren kunnen worden 
ingevuld. We zien al die ontwikkelingen op ons af komen en vragen ons af hoe dat voor de 
raad controleerbaar blijft. Samenwerking is voor de raad een uitdagend thema maar kan ook 
leiden tot onoverzichtelijkheid bij de raad, die hier voor grote uitdagingen staat. Processen 
worden steeds ingewikkelder, en de vraag is of wij als raad voldoende in staat zijn om dit te 
controleren en op welke wijze we dat kunnen. Samenwerking legt een zekere discipline op 
aan college en raad, dat betekent dat we goed moeten weten en meten. De fractie vindt dat 
prestatieafspraken een vast onderdeel van het raadstuk moeten worden.  
 
Maastricht is een aantrekkelijke stad waarin alle faciliteiten aanwezig zijn om goed te kunnen 
leven. We zien met tevredenheid gebiedsontwikkelingen zoals Belvédère, de A2, de Groene 
Loper en het ENCI gebied en constateren dat de stad hier vooruitgang boekt. De Pathé 
bioscoop is geopend, in de A2 tunnel is men druk bezig met het testen van alle systemen, en 
bovenop het tunneldak wordt de Groene Loper stapsgewijs ingericht.  
Maastricht is als stad aangenaam om te wonen, te werken, te bezoeken en te verblijven. De 
Senioren Partij Maastricht ziet alle positieve ontwikkelingen, ook bij “onze Universiteit” maar 
vraagt zich ook af of wij als raad voldoende vooruit kijken en ons bewust zijn van de lange 
termijn. Voorzitter, als we inzoomen op onze stad zien we een stad die volop in beweging is. 
Er zijn ruimtelijke ontwikkelingen zoals De Tapijn en het Frontenpark. Volgend jaar zal het 
transitieverkeer voor Maastricht grotendeels onzichtbaar worden. Dit zal op de totale 
verkeersontwikkeling invloed hebben, net zoals op de luchtvervuiling. De stad van de 
toekomst zal veranderen en moet meer mensengericht zijn.  
 
Het gezin is niet langer de hoeksteen van de samenleving. Huishoudens worden kleiner, 
mensen zijn langer single of gaan scheiden waardoor veel mensen alleen wonen. Hierdoor 
neemt het aantal huishoudens toe, ook de groep ouderen wordt groter. Ze blijven het liefst in 
hun eigen huis wonen, ze zijn gehecht aan de herinneringen en de gewoonten die rond het 
huis hangen. Bij langer zelfstandig wonen, lopen zij het risico van vereenzaming. Een 
veranderende samenleving vraagt om nieuwe uitdagingen.  
Gemeenschappelijk wonen, compacter wonen met gedeelde functies of samenwonen met 
meer generaties biedt hier mogelijkheden. De Senioren Partij Maastricht pleit al jaren voor 
vernieuwende woningbouw en vindt dat initiatieven op het gebied van vernieuwende 
woonvormen van groot belang zijn voor onze stad en gestimuleerd moeten worden.  
 
Automatisering heeft invloed op de werkgelegenheid en veroorzaakt, ondanks alle 
inspanningen, een teruglopend aantal arbeidsplaatsen. Dat baart ons zorgen. Het is een 
gegeven dat een stad werkgelegenheid nodig heeft om een economisch sterke stad te zijn. Dat 
dwingt ons om na te denken. De fractie vraagt zich af of de draagkracht van deze stad niet te 
veel afhangt van toerisme, studenten, dienstencentra en vrije tijdsindustrie. Wij vinden dat er 
meer mogelijkheden voor startende ondernemers in leegstaande panden gefaciliteerd moeten 
worden. Ook afgestudeerde academici en hoger opgeleiden moeten zich in onze stad kunnen 
vestigen. Het is in het belang van onze stad om talenten die hier afstuderen te binden aan onze 
stad. Werkgelegenheid voor laaggeschoolden moet gestimuleerd worden, ook mensen met een 
laag sociaal economische status moeten we perspectief bieden. De Senioren Partij Maastricht 
pleit voor een flexibele benadering van integrale beleidsnota`s. 
 
 
 



Het basisinkomen blijft in veel gemeenten actueel. Ook in Maastricht zijn hierover al 
meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Uit een onlangs gehouden Europees opinie 
onderzoek, april 2016, blijkt dat het basisinkomen aan populariteit wint. Maar zolang alleen 
op hoofdlijnen wordt gediscussieerd biedt dit voor veel mensen geen perspectief.  
Niemand heeft nog werkzekerheid, we zien mensen die niet meer aan de slag komen. Iedereen 
kent wel iemand uit zijn naaste omgeving die niet werkt. Waarom zou je alleen een geweldig 
mens zijn als je een baan hebt, mensen lijden hieronder en dat is niet wat wij willen.  
De Senioren Partij Maastricht steunt de experimenten voor een basisinkomen.  
 
Kunst en culturele initiatieven staan in de spotlights en zorgen voor een aantrekkelijke 
levende stad, zij zijn een onmisbare bron voor welzijn en welvaart. Iedereen is ervan 
overtuigd dat het hebben van een goede culturele infrastructuur een substantiële bijdrage 
levert aan de economie, werkgelegenheid en vestigingsklimaat. En dat willen wij zo houden.  
Maar ook de wereld van kunst en cultuur heeft zijn zorgen en is in beweging. Er breken 
spannende tijden aan voor de dragende culturele instellingen zoals Opera Zuid en de 
Fhilharmonie Zuid. Nog steeds is niet duidelijk of het totale kunstvakonderwijs behouden 
blijft voor onze stad. Het behoud van het complete kunstvakonderwijs is van groot belang om 
in de cultuurperiode 2017 – 2020 tot een van de negen brandpunten te worden gekozen. Het 
zou voor onze stad niet goed zijn als dit op de tocht komt te staan. Als we kunst en cultuur in 
de verdrukking laten komen snijden we ons zelf in de vingers. De Senioren Partij Maastricht 
roept u op om voor eind 2016 eindelijk het al zo lang verwachte Integraal Accommodatieplan 
te presenteren.  
 
 
Voorzitter, tot zover mijn bijdrage in eerste termijn.  
 
Gea van Loo, gemeenteraadslid 
Senioren Partij Maastricht. 
 
       
 


