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A. Ledenraadpleging door het bestuur: 

Algemeen: 

Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Trefcentrum Wittevrouweveld. Wij willen als Senioren Partij 
Maastricht in verschillende wijken van Maastricht onze LRP houden.                                                                               
Elf mensen hadden zich afgemeld,  zevenendertig personen zijn deze vond aanwezig waarvan vier 
voortijdig de vergadering verlaten wegens andere afspraken. Er is een lijst van aanmeldingen en 
afzeggingen  en deze lijst wordt in het archief wordt opgenomen.  

1.Opening en vaststelling agenda: De voorzitter, Jan Voorvelt, opent de vergadering. De voorzitter 
attendeert de leden op het feit dat er bij de uitnodiging via de mail en per post de volgende stukken mee 
gestuurd zijn : Agenda, het verslag van de vorige LRP; De financiële stukken : kasstroom 2017, begroting 
2018 , 2019 en overzicht afrekening campagne 2017/2018 ; Het huishoudelijke reglement – gewijzigd -. 

Bij het vaststellen van de agenda wordt het agendapunt 1A ingekomen stukken toegevoegd. 

1A. Ingekomen stukken: Door de heer L. Wijnands zijn twee amendementen ingediend die worden 
behandeld bij agendapunt 6. 

2.Mededelingen: De voorzitter meldt het overlijden van het bestuurslid de heer Jan Bakermans en            
vraagt alle aanwezigen om op te staan , hij memoreert de inbreng en waarde van Jan tijdens zijn 
bestuurslidmaatschap waarbij niet alleen de daadwerkelijke inhoud van waarde was maar ook het 
samenwerken met de overige bestuursleden. Er wordt een moment van stilte gehouden om de heer 
Bakermans te gedenken. Het bestuur heeft namens de partij een blijk medeleven getoond  door een 
bezoek te brengen aan de echtgenote van Jan.  

3.Vaststellen notulen LRP 23-06-2018: Met wijziging op pagina 2 van de naam van het nieuwe lid van de 
kascontrolecommissie in de heer  Van Doezelaar worden de notulen door de leden goedgekeurd.                     
De voorzitter bedankt de notulist voor de correcte en nauwkeurige vastlegging van dit verslag. 

4.Financiën: De penningmeester de heer Paul Bronckers toont op sheets het overzicht kasstroom 2017 en 
legt deze uit. De afrekening campagnegelden 2017/2018 wordt getoond en uitgelegd met de opmerking 
dat de uitgaven ver onder de begroting gebleven zijn met maar liefst bijna € 6.000. Vervolgens worden de 
begroting 2018 en begroting 2019 op de sheets getoond en met een toelichting voorgelegd aan de leden. 
Een lid merkt op dat de afdracht raadsleden niet klopt, dit zijn er 5 zijn in  plaats van 4. Dit wordt 
gecorrigeerd. 
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Vervolg Financiën. 

De voorzitter vraagt aan de leden de begroting 2019 goed te keuren met de opmerking correctie afdracht 
5 raadsleden en 1 wethouder. De begroting 2019 wordt door de leden goedgekeurd.  

Aftekening financiën. Het bestuur heeft op de bestuursvergadering van 22 februari 2017 besloten om bij 
de vereffening /betaling van alle financiële stukken vanaf het bedrag van  € 1.000,00 een tweede 
accordeur benodigd is.  

                                                                                                                                                                 
5.Contributieverhoging 2019: 

De penningmeester geeft een heldere onderbouwing voor de voorgenomen contributieverhoging en stelt 
voor deze te verhogen met ingang van 1 januari 2019 van € 15,- per lid per jaar naar € 20 per lid per jaar. 
Dit voorstel wordt door de leden met algemene stemmen aangenomen.                                                                                                                                                            

6.Huishoudelijk reglement met toevoeging van de ingekomen stukken: 

De vicevoorzitter de heer Ronald van Dooren legt uit dat i.v.m. de  nieuwe AVG/ privacywetgeving het 
huishoudelijk reglement aangepast dient te worden. De leden hebben bij de uitnodiging zowel het oude   
als het nieuwe huishoudelijk reglement ontvangen. Vervolgens geeft hij het woord aan de heer Ludo 
Wijnands die zijn twee ingediende amendementen, die op sheets via de beamer getoond worden, aan de 
aanwezige leden voorleest en uitlegt. 

Het eerste amendement gaat over het recht tot te amenderen en indienen van moties, deze wordt in 
stemming gebracht middels handopsteking en door alle leden aangenomen. 

Het tweede amendement gaat over een beperking van het aantal raadsperiodes dat een lid van de 
Senioren Partij Maastricht namens deze partij in de gemeenteraad zitting kan nemen, deze wordt in 
stemming gebracht middels handopsteking en verworpen met 17 stemmen tegen en 16 stemmen voor. 

De wijziging in het huishoudelijk reglement wordt besproken, het aangenomen amendement wordt 
toegevoegd,  en voorgelegd aan de leden. Het huishoudelijk reglement wordt met de tekstuele 
wijzigingen door de leden met algemene stemmen aangenomen. 

7.JUBILEUMFEEST SPM 40 JAAR JONG.   

Op 24 november 2018 viert de partij haar 40 jarig bestaansfeest.                                                                                                                               
De voorzitter geeft een toelichting op het verloop van de feestdag en attendeert de leden er op zij ieder 
een introducé kunnen en mogen meenemen. 

B. Ledenraadpleging met de fractie, door de fractievoorzitter de heer John Steijns: 

De fractievoorzitter stelt door middel van het tonen van een foto de raads- en burgerraadsleden en de 
wethouder aan de aanwezigen voor. Ook de fractiesecretaresse wordt voorgesteld.  
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Daarna stelt de fractievoorzitter de Gemeentelijke Belastingen 2019 ter discussie aan de hand van een 
overzicht van de veranderingen in de heffingen die gepland staan vanuit de Centrale Overheid.                                          
Er volgt een levendige discussie met vragen, opmerkingen en tips.  Met name voor de ouderen valt deze 
wijziging nadelig uit.                                                                                                                                                            

Rondvraag: 

-De heer van Doezelaar vraagt wie van de SPM de doelstellingen van de partij bewaakt?  Tevens merkt hij 
op dat de leden van de partij de ambassadeurs zijn en kunnen uitdragen wat de partij gerealiseerd heeft 
en stelt daarom voor als agendapunt voor de volgende LRP op te voeren: wat is van de doelstellingen van 
de partij gerealiseerd? Jan Voorvelt vat  dit agendapunt voor elke LRP als volgt samen: wat hebben we tot 
nu toe als resultaat vanuit het partijprogramma bereikt?                                                                                                     
De voorzitter zal dit item in het bestuur en met de fractie bespreken en een plan de campagne hierover 
opstellen. 

-De Heer Wijnands vraagt wat de fractie denkt te doen voor de ouderen voor wat betreft de kosten van 
de energietransitie. De ouderen verdienen de gemaakte kosten niet of nauwelijks nog terug zo aan het 
einde van hun leven. De fractievoorzitter antwoordt dat dit vraagstuk uitgesmeerd wordt over een aantal 
jaren en dat de fractie nauwlettend zal volgen welke mogelijkheden de mensen hebben om deze transitie 
te realiseren en dat ze zal kijken welke mogelijkheden er zijn om deze groep te helpen. 

Hierna volgt de afsluiting van deze ledenraadpleging met een dankwoord door de voorzitter aan de 
fractie, het bestuur, diegene die deze middag georganiseerd en hebben en alle aanwezige leden.                       
Tot slot onderstreept de voorzitter nog eens de uitnodiging om deel te nemen aan het                               
JUBILEUM FEEST SPM 40 JAAR JONG. 

 

 

Notulen opgemaakt te Maastricht op 11 november 2018 door Ria Makatita-Hendrix, partijsecretaris. 

 

 

 

 

 

 


