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Verslag Ledenraadpleging 2 december 2017 

Algemeen.                                                                                                                            
Deze bijeenkomst wordt gehouden in De Ambyerhoof,  Amby Maastricht 

Aanwezig 62 leden.  

Afgemeld 15 leden. 

1.Opening. 

De voorzitter van het bestuur van de Senioren Partij Maastricht, Jan Voorvelt, opent de 
vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom namens het bestuur van de Senioren 
Partij Maastricht.  

2. Vaststellen agenda. 

Er worden geen agendapunten toegevoegd, agenda wordt vastgesteld. 

3. Verslag Ledenraadpleging 1 juli 2017. 

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

4.Partijprogramma. 

• Stadsmanifest 2018-2022 inclusief actiepunten. 
André Willems licht dit partijprogramma toe aan de hand van enkele van de 
speerpunten, zoals veiligheid, zorg, sport en wonen in Maastricht. Tevens benoemt 
hij de actiepunten behorende bij het Stadsmanifest en benadrukt dat de Senioren 
Partij Maastricht er groot belang aan hecht dat iedereen de zorg krijgt die hij/zij nodig 
heeft. Niet bezuinigen, wel de middelen efficiënter gebruiken! 
Er wordt gevraagd of iemand van de aanwezigen nog iets wil toevoegen/bijdragen 
aan het Stadsmanifest. Het antwoord is nee. 
Vervolgens bedankt Jan Voorvelt alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan 
het Stadsmanifest. 

• Stemming ten behoeve van de goedkeuring van het partijprogramma. 
Gevraagd wordt aan de leden om goedkeuring van het partijprogramma: dit wordt 
met algemene stemmen goedgekeurd. 
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5.	Kandidaten raadsverkiezingen maart 2018. 

• Uitleg procedure kandidaatstelling. 
Vice-voorzitter Ronald van Dooren legt de procedure uit van de totstandkoming van 
de lijst met kandidaten. Er hebben 22 kandidaten per brief gesolliciteerd en met alle 
22 heeft de selectiecommissie , bestaande uit de heren André Willems,                          
Wiel Nelissen, Ronald van Dooren en Jan Voorvelt , gesprekken gehad. Aan de hand 
van van te voren vastgestelde criteria en scores zijn de plaatsen op de kieslijst 
toebedeeld. De officiële lijst bestaat nu uit 30 kandidaten waarvan de eerste 13 de 
potentiële kandidaten voor een raadszetel zijn en de overige leden zijn de zg. 
“lijstduwers “. De eerste dertien kandidaten stellen zich vandaag aan de leden voor, 
ze worden geïnterviewd door Ed Sabel of Cees van Stiphout. Daarna legt Ronald van 
Dooren de procedure van het stemmen uit. Er kan alleen over de totale kieslijst voor 
of tegen gestemd worden, niet op individuele kandidaten! De stemming gebeurt 
schriftelijk, door het invullen van een stembriefje. Er zijn 62 leden aanwezig en drie 
leden hebben een machtiging aan een aanwezig lid gegeven om te stemmen, in 
totaal worden er 65 stembriefjes ingevuld. Mevrouw M. Willems en de heer J.Jaspers 
tellen de stemmen, onder het toeziend oog van de vice-voorzitter Ronald van Dooren. 
 

6. Uitslag stemming kandidatenlijst. 

Er zijn 65 stemmen uitgebracht waarvan 5 tegen en 60 voor gestemd hebben.                             
Met ruime meerderheid is de kandidatenlijst nu goedgekeurd. 

7. Campagne. 

• Stand van zaken Verkiezingen 2018. 
Bestuurslid Cees van Stiphout en raadslid Ed Sabel vertellen met enthousiasme over 
hun ideeën voor de verkiezingscampagne en ondersteunen hun verhaal met 
prachtige voorbeelden en foto’s in een powerpoint presentatie. 
Ook geven zij een korte uitleg over het introductieprogramma voor de kandidaten. 

• Jan Voorvelt legt uit dat er ervaren fractieleden afscheid gaan nemen na de komende 
verkiezingen en dat enkele van hen zich spontaan hebben aangeboden om als 
mentor de nieuwe kandidaten te willen begeleiden. Het bestuur is hen dankbaar dat 
zij hun ervaring en deskundigheid willen inzetten voor de partij. 

8. Rondvraag. 

• De heer Sprenger heeft geen vraag maar wil de selectiecommissie complimenteren 
met hun werkwijze. 

• Mevrouw Kamp-Geelen spreekt haar bewondering uit voor de kwaliteit van de 
kandidaten en vertelt uit haar hart, spontaan en onderhoudend over haar leven. 
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9. Afsluiting. 

• De voorzitter bedankt iedereen voor hun steun en aanwezigheid op deze 
Ledenraadpleging en geeft aan met een goed gevoel van eenheid en vertrouwen de 
verkiezingen in te gaan. 
Hij wenst iedereen, namens alle leden van het bestuur en de fractie van de Senioren 
Partij Maastricht Fijne Feestdagen toe en graag tot ziens op de volgende 
raadpleging welke gehouden wordt 13 januari in het nieuwe jaar. 
 

Verslag opgemaakt te Maastricht op 7 december 2017 door Ria Makatita-Hendrix, 
partijsecretaris. 

	


