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VERSLAG LEDENRAADPLEGING D.D. 13 januari 2018 

Algemeen: 

Deze bijeenkomst wordt gehouden in Hotel Van der Valk Maastricht en heeft als 
belangrijkste item : SPM Verkiezingen 2018  

1.Opening: 

De voorzitter van het bestuur van de Senioren Partij Maastricht opent de 
vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2.Vaststellen agenda: 

Er worden geen agendapunten toegevoegd. 

3.Verslag Ledenraadpleging d.d 2 december 2017: 

Het verslag wordt goedgekeurd en geaccordeerd.De voorzitter bedankt Ria 
Makatita voor haar vakkundige verslaglegging. 

4. Partijprogramma: 

Campagne: 

Een van beide ”kartrekkers van de SPM verkiezingscampagne” Ed Sabel geeft 
tekst en uitleg over de opzet van de campagne. Vooral de manier waarop de 
persoonlijke , individuele presentatie van de kandidaten in de campagne naar 
voren zal komen oogst veel waardering en applaus. 

Mentorschap: 

De scheidende fractieleden zullen gekoppeld worden aan de nieuwe kandidaten 
om zodanig hun ervaring en kennis de komende tijd te kunnen overbrengen. De 
voorzitter dankt hun daarvoor. 

Lijsttrekker SPM: 

Jim Janssen geeft tekst en uitleg over – overeenkomstig de voordracht van het 
bestuur - zijn benoeming als lijsttrekker van de SPM voor de komende 
verkiezingen. Hij benadrukt de noodzakelijkheid van zijn benoeming door het 
helaas weg vallen van onze wethouder André Willems. Hij benadrukt op gepaste 
en emotionele wijze de overname van het lijsttrekkerschap en geeft hierbij nog 
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de waardering van alle werkwerkzaamheden voor de opzet van het 
partijprogramma Verkiezingen SPM 2018 en de goede relatie met André. 

Partijprogramma: 

De voorzitter bedankt de afwezige André voor alle werkzaamheden bij de opzet 
en tot het stand komen van het partijprogramma. Tevens dankt hij de adviseurs 
die door hun deskundige separate adviezen en suggesties ook hun bijdrage aan 
het programma geleverd hebben. 

5.Bestuur: 

Het bestuur stelt Ralph Leenders voor als nieuw bestuurslid. Ralph geeft een 
toelichting op zijn motivatie en jarenlange raadsbestuurservaring. De leden gaan 
– door een anonieme stemming - in zeer grote meerderheid akkoord met zijn 
bestuurslidmaatschap.  

6.Jaarverslag 2017: 

Dit jaarverslag d.d. 14 december 2017 is door het bestuur opgesteld en van te 
voren naar alle leden verstuurd. De hoofdpunten uit dit verslag worden in het 
kort nog even toegelicht. De leden verklaren het jaarverslag voor akkoord. 

7.Intermezzo: 

Evenals tijdens de vorige Algemene Leden Raadpleging geeft mevr. Kamps-
Geelen haar blijk van betrokkenheid met de SPM. Door haar persoonlijke en 
humoristische wijze van presenteren krijgt zij de aandacht die vooral de 
betrokkenheid van de Ambinesen ( mensen uit Amby)nog eens benadrukt. 

8.Fractie: 

Jaarverslag Fractie 2017 .d.d. dec. 2017: 

De bijdrage aan deze raadpleging bestaat uit een drietal onderdelen : 

1. Verslag over 2017 .Algemene aandachtspunten . 

2. Overzicht schriftelijke vragen. 

3.Samenstelling fractie:De fractievoorzitter John Steijns geeft een toelichting 
over het Fractie gebeuren 2017. De belangrijkste ingediende moties en acties 
welke in het stadsbeleid door onze fractieleden zijn ingebracht krijgen een  
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speciale toelichting.  De leden keuren dit jaarverslag voor akkoord. De voorzitter 
spreekt zijn waardering uit voor het functioneren en de initiatieven van de gehele 
fractie.  

9.Rondvraag: 

Op de gestelde vragen tijdens de rondvraag wordt op correcte en naar 
tevredenheid door de bestuur en fractieleden antwoord gegeven. 

Volgende Algemene Leden Raadpleging: 

Alle leden zullen tijdig een uitnodiging krijgen over de plaats, datum en tijdstip 
van de volgende SPM Leden Raad Pleging. 

10.Afsluiting: 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid, betrokkenheid en inbreng 
tijdens deze LRP. Hij wenst iedereen succes bij de komende verkiezingen en 
vraagt ieder lid op zijn eigen manier zijn steentje bij te dragen aan het resultaat 
van de komende verkiezingen. 

 

Opgemaakt in Maastricht, 

26 maart 2018  

J.P.J.M.Voorvelt 

Voorzitter bestuur Senioren Partij Maastricht 


