
  

    Samenstelling Fractie Seniorenpartij Maastricht in 2016 

 
 

 Jan Erckens     - raadslid 
        vanaf 3 november vice-voorzitter 
 

Ad Frijns     - raadslid 
 
Pie Frijns     - raadslid 
 
Gea van Loo-Habets   - raadslid t/m 12 september 
          fractie voorzitter van 1 t/m 5 september 
 
Jos Martin    - fractie assistent t/m 28 september 

       burger niet raadslid van 29 september 
 

Wiel Nelissen    - raadslid 
 
Margot Partouns-Sondeijker  - fractie secretaresse 
 
John Pieters    - burger niet-raadslid 
 
Ed Sabel     - raadslid 

       fractie voorzitter t/m 31 augustus 
  

Paul Simons    - burger niet-raadslid t/m 29 september 
       fractie assistent vanaf 30 september 
 

John Steijns    - raadslid 
       wnd.fractie voorzitter vanaf 8 september t/m 2 november 
       fractie voorzitter vanaf 3 november 
 

Ludo Wijnands    -burger niet-raadslid  
 



 

Belangrijke onderwerpen/thema’s in 2016 

 
 
Sociaal Domein 
 
Het vaststellen van de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022 betekende de start 
voor de manier waarop wij in Maastricht met vereende krachten ervoor zorgdragen dat niemand – van 
jong tot oud- door het ijs zakt. Iedereen dient immers. De open-eind regeling biedt de garantie voor 
mensen naar vermogen deel te kunnen nemen aan de samenleving en sluit aan bij het SPM standpunt  
niet het budget maar kwaliteitsnormen centraal te stellen. 
 
Ten behoeve van de nieuwe subsidiesystematiek voor alle vrijwilligersorganisaties welzijn en zorg en de 
buurtkaders is een nieuwe verordening  vastgesteld. Als mede indiener van de motie “ subsidies vrijwil-
ligersactiviteiten 2017” waakt de SPM fractie erover dat niet vanuit een automatisme subsidies  zal wor-
den toegekend maar dat er ook ruimte behouden blijft voor nieuwe initiatieven. 

 
Hugo Borst Manifest 
 
De vaststelling door de inspectie van de gezondheidszorg dat de kwaliteit van de verpleeghuisvesting 
niet is wat het moet zijn en het manifest opgesteld door Hugo Borst zijn voor de SPM-fractie aanleiding 
geweest bij de begrotingsbehandeling en motie in te dienen waarin het College wordt verzocht de minis-
ter schriftelijk te verzoeken de kwaliteitsverbeteringen door te voeren. Naast een breed draagvlak bin-
nen de Raad kreeg deze oproep volop steun vanuit het College. Inmiddels heeft ook de 2e kamer zich 
uitgesproken over het manifest van Hugo Borst. 
 
Sport 
 
Zoals in het coalitie akkoord opgenomen richt zich het sportbeleid op verdere stimulering van de breed-
tesport.  Met het vaststellen van het bestemmingsplan Boulodrome werd  tevens  het SPM speerpunt  
vanuit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd. Daarnaast werden  de aanbesteding van sporthal Geus-
selt en de aanleg van een 4e hockeyveld door de raad geaccordeerd. Het oppakken van  het exploitatie-
begrotingsprobleem Geusseltbad door onze wethouder Andre Willems kreeg volop steun vanuit de ge-
meenteraad. Hiermee werd duidelijk onderstreept dat sport, beweging en gezondheid meer dan ooit 
onlosmakkelijk met elkaar verbonden zijn. 

 
 



Raadsconferentie Veiligheid 
 
Op initiatief  van de SPM heeft een raadsconferentie plaatsgevonden voor de raden van Maastricht, 
Meerssen, Valkenburg, Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem  over de vermenging van de 
“onderwereld” en “bovenwereld”.  Praktijkvoorbeelden zoals de buurman die wiet verbouwt op zijn zol-
der waardoor brand kan ontstaan, mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie, maar 
ook overlastgevende hangjongeren op een pleintje die ervoor zorgen dat omwonenden geen aangifte 
durven te doen geven aan dat ondermijnende criminaliteit ons allemaal raakt en dus bestuurlijke aanpak 
absoluut een must is. 

 

Armoedebeleid 
 
Zoals vastgesteld in ons verkiezingsprogramma is het op peil houden van het armoedebeleid bittere 
noodzaak.  De bestuurlijke verantwoordelijk van de SPM draagt eraan bij dat aan dit uitgangspunt volop 
tegemoet wordt gekomen. Ruim 1,2 miljoen wordt in Maastricht meer besteed aan het zorg/
armoedeplan dan de landelijke overheid beschikbaar stelt. Voor wat betreft uitgaven voor jongeren be-
steed Maastricht in 2016 al ruim € 300.000,- meer dan in 2015. Desondanks blijft de wachtlijstproblema-
tiek een punt van aandacht. 
 

Onderwijs 
 
Het integraal huisvestingsplan kindcentra Maastricht 2015-2024 sluit aan op het standpunt van de SPM 
om gefaseerd te komen tot het concentreren op een locatie van peuterspeelzaal, basisschool en buiten-
schoolse opvang, Veel energie vergt het verzet tegen de door LVO voorgestelde concentratie van het 
voortgezet onderwijs. Mede als gevolg van de inbreng van SPM in het overleg tussen raad en LVO is een 
arbitrage procedure opgetart over het ontstane dispuut over statutaire bevoegdheid van de raad in rela-
tie tot de door LVO voorgenomen ontwikkelingen.  
 
Kunst en Cultuur 
 
SPM kiest nadrukkelijk voor de ondersteuning van de traditionele Maastrichtse (amateur)cultuur en cul-
tuuruitingen, vandaar dat er opnieuw niet werd bezuinigd op de subsidies van  de Maastrichtse ama-
teursmuziekgezel-0schappen. Bij het vaststellen van de Innovatieagenda Kunst en Cultuur heeft ons 
amendement ervoor gezorgd dat het budget voor de tenderregeling werd verruimd zodat daadwerkelijk 
ruimte kan worden geboden aan nieuwe initiatieven. 



Overzicht schriftelijke vragen: 

 

Faillissementen detailhandel 

Aanleiding waren het sluiten van o.a. V & D, Macintosch, Perry Sport en Scapino en de gevolgen stijging van het 

aantal werkloos werkzoekenden van 45 jaar en ouder.  

 

Ondermijning 

Hierbij is aandacht gevraagd met welke middelen de zorgelijke witwaspraktijken binnen de detailhandel binnen 

Maastricht wordt aangepakt. 

 

INKOM 2016 

Gericht op het intensiveren van de samenwerking tussen studenten, de Universiteit en de Maastrichtse sportclubs. 

Informatiebeveiliging e-mailverkeer 

Na aanleiding van een landelijk onderzoek onder 50 gemeenten in Nederland m.b.t. het treffen van maatregelen 

voor veilig email verkeer. 

 

Onderhoud groenvoorziening Emmaplein 

Waarin het College wordt verzocht onderhoud van de blokbeplanting te bespoedigen gericht op het borgen van 

veiligheid en overzichtelijkheid. 

 

Generatiepact 

Waarin aandacht gevraagd voor het minder werken van ouderen (57+) met als doel verjonging van het ambtelijk 

apparaat. 

 

Verkeerssituatie Kennedybrug 

Het onvoldoende afronden van werkzaamheden na de aanleg van de busbaan zorgde voor een onveilige situatie 

voor voetgangers en fietsers. 

 

Herinrichting Brusselsestraat / Grote Gracht 

Met een pleidooi voor het nemen van noodzakelijke concrete maatregelen op basis van een evaluatie mbt de her-

inrichting. 

Verkeersinrichting Emmaplein 

Met de oproep te komen met oplossingen voor de wirwar van verkeersaanwijzigingen na de reconstructie van het 

plein. 

 

Kunstgrassportvelden 

Hierbij aandacht voor de volksgezondheid, het milieu en de financiële consequenties als gevolg  van het gebruik 

van kankerverwekkende pak’s bij kunstgrasvoetbalvelden. 

 

Kerncentrale Tihange 

Waarbij aandacht voor de zorgelijke situatie rondom de veiligheid van de kerncentrale en de uitwisseling van infor-

matie tussen het Insitut für Sicherheits- und Risokowissenschaften en de veiligheidsregio. 


