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DEEL 1 . BESTUURSZAKEN  

Aanwezig: 54 leden.  

Afgemeld: 31 leden.  

1.Opening.  

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen  namens het bestuur en de  
fractie van de Senioren Partij Maastricht van harte welkom.                                                             
De opzet van deze ledenraadpleging is het bijpraten over de bestuursactiviteiten met name 
over de activiteiten die met de komende verkiezingen in maart 2018 te maken hebben               
en na de pauze over de huidige activiteiten van de fractie.  

Mededeling: De voorzitter vraagt vervolgens een moment van stilte voor twee leden van de 
SPM die ons ontvallen zijn, de heer Jongen en de heer Mohrmann.                                     
Vervolgens stelt hij de bestuursleden nog kort aan de leden voor.  

2.Vaststellen agenda.  

Er wordt nog een agendapunt toegevoegd: het verslag van de kascontrole                              
over de financiën 2016.  

3.Vaststellen verslag Ledenraadpleging 21 januari 2017.  

Het verslag wordt goedgekeurd en geaccordeerd.                                                                            
De voorzitter bedankt de “ oud “secretaris Thea Wesselingh voor de accuratesse en 
correctheid van de verslaglegging  

4.Mededelingen met betrekking tot de verkiezingen van maart 2018.  

De voorzitter legt uit dat er drie commissies zijn, te weten:  

- een programmacommissie waarin André Willems, Jim Janssen en John Steijns 
zitting hebben.  

- een campagnesommissie waarin Jos Martin, Cees van Stiphout en Ed Sabel 
zitting hebben.  

- en een kandidatencommissie waarin André Willems, Wiel Nelissen, Ronald van 
Dooren en Jan Voorvelt zitting hebben.  
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Programmacommissie.                                                                                                       
Vervolgens krijgt André Willems het woord als lid van de programmacommissie.  
Allereerst bedankt hij allen voor het medeleven tijdens zijn ziek zijn.                                    
Dit heeft zeker bijgedragen aan zijn herstel. Hij hoopt 7 augustus weer zijn werk te 
hervatten. André is bezig met het partijprogramma en vraagt de leden indien zij 
suggesties hebben voor het programma deze aan hem door te geven.                              
Er wordt dan gekeken wat mogelijk op te nemen is in het nieuwe partijprogramma. 
Het concept-partijprogramma wordt eerst besproken in de fractie, daarna in het 
bestuur en wordt vervolgens tijdens de Ledenraadpleging in november voorgelegd 
aan de leden. De leden dienen dan hun goedkeuring hieraan te geven.  

Campagnecommissie                                                                                                             
Ed Sabel neemt vervolgens het woord namens de campagnecommissie                            
en legt uit dat de werkgroep nog filosofeert over de campagne, deze wordt 
verfrissend met als basis de uitgangspunten van het partijprogramma en de 
kandidaten. Het bestuur heeft de campagnecommissie een budget van €20.000 
toegezegd. Verder vertelt Ed Sabel nog over de activiteiten die de fractie 
ondernomen heeft: de busexcursies door Maastricht, stand op braderieën.  
Daarnaast staan er een excursie naar het stadhuis, Fort Sint Pieter en naar het  
politiebureau in de planning.                                                                                                
Ook zal de SPM deelnemen aan verkiezingsbijeenkomsten en komen er berichten 
van de Senioren Partij Maastricht op de website, op facebook, op de televisie en in 
(wijk)bladen. Ed Sabel geeft verder aan dat de steun van de leden onmisbaar is voor  
een geslaagde campagne en verkiezing.                                                                               
Er komt een nieuwe campagne, met een nieuw programma en met de steun van 
bestaande krachten.  

Kandidatencommissie .                                                                                                         
Jan Voorvelt legt namens de kandidatencommissie de procedure voor de kandidaten 
die zich aangemeld hebben uit. Nadat de kandidaten deze procedure hebben 
doorlopen wordt er een kandidatenlijst opgesteld die eerst door het bestuur wordt 
goedgekeurd en vervolgens aan de fractie gepresenteerd.                                                  
Op de derde Algemene Ledenraadpleging, in november 2017, wordt deze 
kandidatenlijst aan de leden gepresenteerd en kunnen de leden hun mening  geven.  
De leden dienen deze lijst goed te keuren.                                                                           
De heren Jan Erckens , Ad Frijns,Wiel Nelissen en Ed Sabel stoppen als fractielid bij 
de verkiezingen van maart 2018.  

Vervolgens maakt de voorzitter van de partij aan de leden bekend dat het bestuur de 
voordracht van de heer André Willems als nieuwe lijsttrekker heeft geaccordeerd.                                
Hij wordt kandidaat nummer 1 op de verkiezingslijst van de SPM.                                     
André Willems neemt deze voordracht aan en geeft aan graag wethouder voor de 
SPM te willen blijven als de verkiezingsuitslag dat toelaat.  
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5. Rondvraag.  

Vier fractieleden gaan tegelijkertijd weg, en dus hun specialiteit/kennis. Hoe wordt dit 
opgevolgd? Jan Voorvelt antwoordt dat de vier mensen die stoppen als raadslid wel 
betrokken blijven bij de partij. De nieuwe kandidaten gaan vanaf hun kandidaatstelling 
meelopen met de fractie tot aan de verkiezingen. Zij zullen begeleid gaan worden door de 
ervaren aftredende fractieleden zodat de kennis en ervaring niet verloren gaan. Het bestuur 
zal in de media ruime aandacht geven aan de vernieuwing van de fractie en het accent 
leggen op het behouden blijven van de kennis en ervaring van de vertrekkende fractie leden.  

Naar aanleiding van diverse vragen over met name de kandidaten en de verkiezingen legt 
Jan Voorvelt samen met André Willems uit dat de kandidaten worden gekozen op basis van 
de uitgangspunten van de partij. Ook wordt er een nieuw convenant opgesteld dat de 
kandidaten moeten ondertekenen als ze hun kandidatuur accepteren. In dit convenant  wordt 
ook opgenomen dat de zetel bij de partij blijft mocht de kandidaat uit de SPM stappen. Dit  
houdt ook in dat wij geen zetel van een andere partij overnemen als iemand met een zetel de 
overstap wilt maken naar de SPM.               

Jaarverslag 2016 financiën .                                                                                                              
De kascontrolecommissie leest het verslag voor van de kascontrole over de Financiën 2016. 
Op basis van dit verslag vraagt de voorzitter aan de leden om décharge aan het bestuur te  
verlenen. De aanwezig leden gaan hiermee akkoord.                                                                 
Voor de volgende kascontrole over de financiën 2017 stellen zich alvast de heren    
L.Wijnands en M.Courbois beschikbaar.  

DEEL 2 : FRACTIE ZAKEN  

1.Opening.  

De fractievoorzitter John Steijns heet nogmaals alle aanwezigen welkom op deze 
Ledenraadpleging.  

2.Toespraak fractievoorzitter over alle politieke kwesties die er spelen.  

De fractievoorzitter legt verantwoording af over de afgelopen periode en geeft een korte 
opsomming van diverse activiteiten, zoals de eerder genoemde busexcursies georganiseerd 
op initiatief van de heer Sabel. Daarna geeft hij aan dat er de komende tijd aandacht besteed 
wordt aan de kaderbrief. Dit is de opmaat naar de komende begroting. De fractie komt met 
een motie voor het evalueren van het openbaar vervoer op basis van concrete cijfers en 
relevante aspecten.  

3. Toespraak wethouder.  

Waarnemend wethouder Jim Janssen feliciteert André Willems met zijn voordracht door het 
bestuur als lijsttrekker. Jim Janssen beëindigt zijn waarneming als André Willems zijn functie  
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weer op zich neemt en geeft aan deze waarnemingsperiode als zeer prettig ervaren te 
hebben. Hij geeft een verslag van de activiteiten vanuit de portefeuille van de wethouder  
Armoede en Sociaal Domein en Sport en Recreatie. 

De voorzitter complimenteert en dankt Jim Janssen voor zijn tijdelijke waarnemingschap. 
Naast de deskundige en representatieve inbreng is ook vooral de collegiale houding ten 
aanzien van collega wethouder André Willems noemenswaardig, waarderend en een 
opmerkelijk aandachtspunt. Chapeau.  

  

4. Ed Sabel met de knipselkrant met ondersteuning van de fractieleden.  

Ed Sabel presenteert wederom een gevarieerde en interessante knipselkrant.                            
Vele onderwerpen worden geprojecteerd zoals de sleuteloverdracht van onze burgemeester 
mevrouw Penn, het tramdossier, het AZC, de poster- en kettingactie met betrekking tot 
Tihange en Doel, de luchtkwaliteit in Maastricht, het Geusseltbad, de kwestie van de scholen 
van het LVO, de geslaagde busexcursies en thema’s als asbest in en op daken, integriteit in 
de Raad, Shared Service Centre voor ambtenaren in diverse steden, gegroeide armoede in  
Maastricht en Seniorenpartij wil jongeren in de nieuwe raadsfractie.                                                
Met dank aan allen die een stuk hebben ingestuurd.  

5.Open (vraag) gesprek tussen leden en fractie, geleid door de heer Sabel.  

Dit open gesprek vindt  plaats tijdens de presentatie van de knipselkrant.                                         
De diverse fractieleden geven deskundige uitleg en achtergrondinformatie over diverse 
activiteiten van de fractie en actuele  raadsbesluiten.                                                                                         

6. Afsluiting.    

De voorzitter bedankt de organisatie voor deze geslaagde middag en bedankt  iedereen die 
inhoud hebben gegeven aan alle activiteiten van de partij.			 		 		 																														 
Hij attendeert de leden op een komende activiteit:                                                                             
een Partijfeestdag voor alle leden op Buitengoed Slavante op maandag 28 augustus 2017              
in het begin van de avond.                                                                                                                             
De officiële uitnodiging volgt nog.	 

  

Verslag opgemaakt te Maastricht op 5 juli door Ria Makatita-Hendrix, partijsecretaris.  


