
JAARVERSLAG 2018 
Fractie Seniorenpartij Maastricht 

 
Algemeen 
Het jaar 2018 heeft vooral in het teken gestaan 
van de gemeenteraadsverkiezingen en de 
vernieuwing van de fractie. Een mooie 
verkiezings uitslag werd behaald met 5 zetels 
in de gemeenteraad. 
 
28 maart werd afscheid genomen van de 
raadsleden Wiel Nelissen, Pie Frijns, Ed Sabel, 
Jan Erckens en Ad Frijns.  Een afscheid 
waarbij Wiel Nelissen, Pie Frijns en Ed Sabel 
middels het toekennen van een Koninklijke 
onderscheiding extra in het zonnetje werden 
gezet. Op 29 maart werden de nieuwe 
raadsleden beëdigd t.w. Jim Janssen, Henny 
Willems, Imgriet Habets en Jos Boelen, terwijl 
John Steijns zijn raadslidmaatschap mocht 
continueren. 
 
De coalitie onderhandeling vergden meer tijd 
dan verwacht maar verliepen tot tevredenheid 
zodat op 4 juni het bestuursakkoord 
“Maastricht Onbegrensd en Ontspannen” ter 
consultatie kon worden voorgelegd en op 18 
juni Jim Janssen als wethouder en 2e 
locoburgemeester namens de Seniorenpartij 
Maastricht werd benoemd met de portefeuille-
indeling: Participatie (sociale zaken, 
participatie- , armoede- en ouderenbeleid, 
Cultuur (cultureel erfgoed), Publieke 
dienstverlening, Personeel en Organisatie, 
Informatiebeleid en informatiesamenleving.  
 
Na de benoeming van Jim Janssen als 
wethouder kon Halil Mermi toetreden tot de 
fractie als jongste gemeenteraadslid van de 
Seniorenpartij Maastricht. 
 
De burgerraadsleden John Pieters, Samantha 
Rodolf-Lejeune en Math. Courbois 
completeren de nieuwe en verjongde fractie 
met ondersteuning van Margot Partouns-
Sondeijke als fractie secretaresse en Ralph 
Leenders als vaste fractie volger namens het 
partij bestuur. 
 
Naast een intensief inwerkprogramma heeft de 
fractie een Plan van Aanpak voor de 
raadsperiode 2018-2022 uitgewerkt waarin 
zowel gezamenlijke alsook individuele 
doelstelling en speerpunten zijn uitgewerkt. 

Middels periodieke evaluatie zal dit werkplan 
worden geactualiseerd.  
 
Kortom: samenwerkend in een positieve sfeer 
om het gezamenlijke doel: een goed 
functionerende SPM. Het bestuur zal zich 
inzetten om de fractie een eigen gezicht te 
geven en er zullen voortgangsgesprekken 
plaatsvinden om de verbinding tussen fractie 
en bestuur / de leden te garanderen. Het 
verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord 
zullen gehanteerd worden voor het debat 
tussen het partijbestuur, de leden en de fractie. 
  
 
Sociaal Domein  – Onderwijs – Sport en 
Cultuur  
Woordvoerders: Imgriet Habets – Jos Boelen – 
John Pieters – Samantha Rodolf Lejeune- Math 
Courbois 
 
Speerpunten: 

1. De speerpunten voor de komende 
raadsperiode binnen het Sociale 
Domein zijn: 

a. het stimuleren van projecten 
die de eenzaamheid van 
(oudere) mensen aanpakt. 

b. Het verminderen van het 
aantal mensen dat in 
armoede leeft. 

c. Een betere 
schuldhulpverlening op 
basis van maatwerk en meer 
regie op samenwerking. 

2. Speerpunt op gebied van onderwijs: 
a. het verstevigen van het 

praktijkonderwijs en brede 
scholengemeenschappen 
voor het voortgezet 
onderwijs. (Maastricht-Oost 
en Maastricht-West). 

b. Doorontwikkeling student 
en stad. 

3. Het speerpunt op gebied van 
cultuur: 

a. Het realiseren van een 
permanente locatie voor 



uitvoeringen van 
traditionele verenigingen. 

4. Het speerpunt op gebied van sport 
a. Stimuleren van 

toegankelijke veilige 
breedtesport- en 
bewegingsactiviteiten op 
passend individueel niveau.  

b. Vakleerkrachten 
gymnastiek in het 
Basisonderwijs herinvoeren: 

5. De speerpunten m.b.t. 
werkgelegenheid: 

a. Te werken aan een 
toekomstbestendige en 
gedifferentieerde binnenstad 
met ruimte voor wonen (van 
verschillende groepen) 
werken en leven. 

b. Een duidelijke plek voor 
mensen die behoefte hebben 
aan beschut werk, 
toewerken naar echte banen. 

 
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.  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. 
 
De inspanning om het rentepercentage dat de 
Krediet Bank Limburg in rekening brengt, 
omlaag te brengen, heeft resultaat opgeleverd. 
Met ingang van 1 januari 2018 heeft de KBL 
de rente voor leningen aan burgers verlaagd. 
 
Het door Imgriet Habets ingediende 
amendement –met raadsbrede ondersteuning- 
draagt eraan bij dat de gemeenteraad haar 
controlerende taak op de gemeenschappelijke 
regeling mbt de KBL vergroot. 
Het betreft een amendement over het 
raadsvoorstel “Ontwerpbegroting 2019, 
startprognose/eerste begrotingswijziging 2018 
en voorlopige jaarrekening 2017 
Gemeenschappelijke Kredietbank Limburg”. 
In het amendement wordt eerst om een plan 
van aanpak gevraagd, voordat het tekort  
ad € 776.000,- in de begrotingswijziging wordt 
doorgevoerd. 

 
Punt van aandacht is en blijft de problematiek 
rondom de groeiende groep mensen met 
verward gedrag. 
 
De laatste jaren is in Maastricht het aantal 
huishoudens dat in armoede leeft gegroeid. 
Maastricht zit met 13,7% (circa 9.500 
huishoudens) ver boven het landelijke 
gemiddelde. 
Zoals vastgesteld in ons verkiezings 
programma 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. Het spreekt voor 
zich dat de fractie extra aandacht blijft geven 
aan stille armoede en sociale uitsluiting. Het 
vaststellen van de begroting 2019 is het 
startsein voor het uitwerken van een 
aanvalsplan armoede. 
 
Naast de afwikkeling van de arbitrage heeft het 
VMBO examendebacle bij het LVO veel 
aandacht opgeëist. Samen met Groen-Links 
werd middels een motie aangedrongen op een 
onafhankelijk onderzoek. Daarnaast heeft John 
Pieters zitting genomen in de raadswerkgroep 
“Voortgezet onderwijs” met als doel het proces 
mbt  de ontwikkeling van een toekomstvisie 
voor het onderwijs in Maastricht en het te 
ontwikkelen Masterplan te bewaken/te volgen. 
De integrale Kindcentra ofwel IKC’s zijn in de 
ogen van de fractie een prima ontwikkeling. 
Een aantal daarvan is al gerealiseerd en een 
aantal moeten nog volgen (De Heeg en de JF 
Kenndedyschool). 
 
SPM kiest nadrukkelijk voor de ondersteuning 
van de traditionele Maastrichtse 
(amateur)cultuur en cultuuruitingen, vandaar 
dat er opnieuw niet werd bezuinigd op de 
subsidies van  de Maastrichtse 
amateursmuziekgezelschappen. Punt van 
aandacht is en blijft voldoende podia waar 
onze amateurgezelschappen hun uitvoeringen 
kunnen verzorgen. 
 
Tijdens het debat over het Rekenkamerrapport 
Geusseltbad hield Jos Boelen zijn maiden 
speech 
 
Fysiek domein 
Woordvoerders : Henny Willems – Halil 
Mermi 



1. De speerpunten voor de komende 
raadsperiode m.b.t. de 
woonomgeving zijn: 

a. het realiseren van meer 
passende huisvesting voor 
ouderen en mensen met een 
smalle beurs. 

b. Een kwaliteitsverbetering 
van het groen in de 
openbare ruimte. 

c. Het intensiveren van 
buurtbetrokkenheid, 
onderlinge contacten 
stimuleren. 

d. Versterken buurtnetwerken, 
eigen ontmoetingspunten. 
 

2. De speerpunten op gebied van 
milieu: 

a. het verduurzamen van 
woningen en het hergebruik 
van grondstoffen 

b. Het verbeteren van de 
luchtkwaliteit. 

c. Stimuleren alternatieven (bv 
zonnepanelen). 

d. Werken aan een ruime 
milieuzone. 

 
3. De speerpunten op gebied van 

mobiliteit en verkeer: 
a. Maastricht Bereikbaar 

continueren en intensiveren. 
b. Verbeteren 

grensoverschrijdend 
vervoer. 

c. Project Stad en Spoor. 
d. 30KM zones in de 

bebouwde kom. 
e. Blauwe zone of combi-

parkeren invoeren waar 
sprake is van overlast van 
forensen en of 
studentenparkeren. 

Het nieuwe traject via de Noorderbrug is dit 
jaar afgerond. Nieuwe rijroutes zullen het 
verkeer soepeler moeten laten lopen.  
Wat betreft de studenthuisvesting is hard 
gewerkt om nieuwe voorschriften te 
ontwikkelen. Deze nieuwe regelgeving moet  
de leefbaarheid verbeteren in de diverse wijken 
in Maastricht. 

De nieuwe woonvisie is in ontwikkeling. De 
vergrijzing heeft tot gevolg dat over enkele 
jaren ( 2022 )  een overschot aan sociale 
woningen zal zijn. Echter de behoefte aan 
levensloopbestendige woningen neemt toe 
evenals de vraag naar studentenhuisvesting en 
woningen voor eenpersoonshuishoudens.  
 
Met de realisatie van de  ondergrondse 
fietsenstalling aan het station moet het 
“fietsparkeren”  worden opgelost in deze 
omgeving. 
 
De nieuwe Omgevingswet zal de komende tijd 
veel aandacht gaan vragen. Het omzetten van 
bestaande regelgeving (26wetten, 4700 
artikelen, 120 Algemene maatregelen van 
Bestuur en 120 Ministeriële Regelingen} 
vormen een klus die groter zal zijn dan de 3 
decentralisaties van 2 jaar geleden.  
 
Bij de begrotingsbehandeling zijn budgetten 
opgenomen voor o.a. het verhogen van het 
onderhoudsniveau openbaar groen, het project 
stad en spoor gestart, het instellen van een 
milieuzone, de brede duurzaamheidagenda en 
het vergroenen van de openbare ruimte. 
 
Samen met de Meersen en Valkenburg is een 
intergemeentelijke werkgroep in het leven 
geroepen  betrokken is bij het onderzoek 
vanuit de gemeenschappelijke regeling 
Milieuparken Geul en Maas voor verdergaande 
samenwerking op gebied van afval. Namens de 
gemeente Maastricht is Henny Willems een 
van de twee raadsleden binnen deze 
werkgroep. 
 
Bestuur en ondersteuning 
Woordvoerder : John Steijns – Henny Willems 
– Samantha Rodolf Lejeune 
 
Er is veel aandacht besteed om de 
ondermijning aan te pakken.  
Op ons initiatief  is de APV aangepast en zijn 
middelen beschikbaar voor de aanpak 
ondermijning. Daarnaast zijn middelen 
vrijgemaakt binnen de begroting voor extra 
handhavingscapaciteit voor groeiende behoefte 
vanuit wijken en buurten.  We blijven alert om 
in goed overleg een rol te vervullen bij het 
samenstellen van de veiligheidsplannen.  
De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming –sedert 25 mei 2018 
van kracht- heeft de verantwoordingsplicht 
voor de gemeente aangescherpt. 
 



Verantwoording fractie ondersteuning 2017. 
De “verordening geldelijke voorzieningen 
gemeente Maastricht 2017”schrijft voor dat de 
raadsfractie middels een verslag 
verantwoording aflegt over de besteding van 
de door de gemeente aan de stichting Fractie 
Seniorenpartij Maastricht ter beschikking 
gestelde middelen en de resterende bedragen 
die toegevoegd of ontrokken worden aan de 
reserve in 2017. De fractie heeft het verslag 
aan de raad overlegd. 
 
Samenstelling stichtingsbestuur: 

John Steijns   - voorzitter 
Jos Boelen   - secretaris 
Henny Willems -      penningmeester 
Imgriet Habets   - bestuurslid 
Halil Mermi   - bestuurslid 

 
Deloitte Accountants B.V. hebben in opdracht 
van de gemeente de verantwoording van de 
fractieondersteuning 2017 beoordeeld en d.d. 
19 november 2018  een beoordelingsverklaring 
afgegeven. Op grond van die beoordeling is 
niets gebleken op basis waarvan zou moeten 
worden geconcludeerd dat de financiële 
verantwoording van de fractie geen getrouw 
beeld geeft van de grootte van reserve 
fractieondersteuning per 31 december 2017 en 
van het exploitatieresultaat 2017. Tevens is 
niets gebleken op basis waarvan zou moeten 
worden geconcludeerd dat niet is voldaan aan 
de bepalingen die in de  “verordening 
geldelijke voorzieningen Maastricht 2017 zijn 
opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exploitatie overzicht 2017   
 
Inkomsten: 
Vast bedrag per fractie      6.537 
Variabele bijdrage op basis van  
het aantal fractieleden    14.654 

Subtotaal   21.191 
Overige baten            0 
 
Totaal    21.191 

Uitgaven: 
Lasten      10.470 

Exploitatie overschot     10.721 
 
 
Opbouw reserve: 
Stand reserve per 1 januari 2017   10.000 
Bij; exploitatie overschot 2017   10.721 
Stand van de reserve per 31 dec.2017   20.721 
 
Conform het raadsbesluit 140-2018 d.d. 11-12-
2018 bedraagt het terug te storten bedrag naar 
de gemeente overeenkomstig artikel 12 van de 
verordening  € 10.721,00. 
 
 


