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1. D66 neemt initiatief voor 
aanvullende onderzoeksvragen bij 
feitenonderzoek door BING 

Afgelopen woensdag 14 oktober kwam in de 
commissie Algemene Zaken de opdracht aan BING 
(Bureau Integriteit BV) aan de orde. Het gaat om 
een feitenonderzoek naar het handelen van 
burgemeester Leers m.b.t. de aankoop van een huis 
aan de Bulgaarse Zwarte zee.  

Mieke Damsma nam namens D66 het initiatief om 
op grond van de door het College gegeven huidige 
opdracht, een aantal aanvullende 
onderzoeksvragen te laten formuleren door de 
gemeenteraad. Dat was noodzakelijk, zo stelde zij, 
"omdat BING op grond van de huidige opdracht niet 
met conclusies hoeft te komen. De raad moet beter 
in stelling worden gebracht. Als we iets willen als 
gemeenteraad, moeten we nu initiatief nemen 
voordat BING haar bevindingen publiceert. Want als 
we als raad na het BING-rapport om aanvullend 
onderzoek vragen, is dat mosterd na de maaltijd en 
beschadig je de positie van de burgemeester . 

De gemeenteraad nam dit initiatief over met als 
basis de uitvoerige en specifieke vragen van de 
VVD en het verzoek om de uitkomst van het 
onderzoek te toetsen aan wet- en regelgeving. 
Wethouder Costongs zegde  namens het college 
toe dat het feitenonderzoek in die zin zal worden 
uitgebreid.  

2. Ledenvergadering 17 oktober 2009 

De ledenvergadering van 17 oktober 2009 was druk 
bezocht. Tijdens deze vergadering is het 
verkiezingsprogramma met een aantal kleine 
wijzigingen vastgesteld. Het vastgestelde 
programma komt op korte termijn op onze nieuwe 
website te staan, die in oktober 2009 on-line gaat. 

Verder besloot de vergadering om de naam van de 
afdeling te wijzigen van Maastricht en omstreken 
in Maastricht-Heuvelland . Deze naamswijziging 
heeft twee redenen. De afdeling is inmiddels actief 
in de gemeente Maastricht, de gemeente Meerssen 



(in de lijst KIJK!!!) en in de gemeenten Eijsden en 
Margraten (per 1 januari 2011 één gemeente). 
Daarnaast wil D66 benadrukken dat ook de 
Heuvelland gemeenten ertoe doen en de blik niet 
eenzijdig is gefocust op Maastricht.  

3. D66 wil toekomst voor bedrijven 
Bosscherveld  

Wethouder Luc Winants heeft aangekondigd dat er 
in Belvedère misschien wel veel minder woningen 
zullen worden gebouwd dan gepland. Eén van de 
voordelen van deze ontwikkeling noemde Winants 
nog niet: er blijft dan meer plaats over voor 
bedrijven. Zoals het er nu voorstaat mogen de 
bedrijven die op het Bosscherveld zijn gevestigd 
nog 10 jaar blijven. Die bedrijven investeren dus niet 
meer op hun huidige locatie en kijken voor hun 
toekomst uit naar een andere plek. Voor de 
werkgelegenheid in Maastricht pakt dat desastreus 
uit. Vooral technisch ingestelde mensen, van alle 
opleidingsniveau s kunnen steeds moeilijker in 
Maastricht werk vinden. D66 Maastricht vindt dat die 
bedrijven nu te horen moeten krijgen dat ze blijvend 
welkom zijn in Maastricht en dat het niet bij woorden 
moet blijven. Een deel van het geld dat Maastricht 
voor de Belvedère ontwikkeling heeft gereserveerd, 
moet worden besteed aan verbeteringen aan dit 
bedrijventerrein en aan het voorkomen van 
verloedering. Mieke Damsma en Bert Jongen 
hebben dit naar aanleiding van de 
begrotingsbehandeling ingebracht in de commissies 
voor ruimtelijke ordening respectievelijk 
economische en sociale zaken. Er bleek bij de 
andere fracties tot nu toe weinig belangstelling voor 
dit onderwerp. D66 zal zich blijven inzetten voor 
werkgelegenheid in Maastricht. Maastricht moet 
naast een prachtige woon- en winkelstad ook een 
goede plek worden om te ondernemen en te 
werken.   

4. D66 wil investeren in 
werkgelegenheid  

D66 wil dat de gemeente Maastricht  blijft investeren 
in het stimuleren van de werkgelegenheid. Het 
College heeft in het bestuursakkoord aangegeven 
4.000 extra arbeidsplaatsen te scheppen. Dat 
streven is bij lange na niet gelukt. D66 vindt het dan 
ook vreemd dat het College in de begroting voor 
2010 voorstelt om 300.000 euro te bezuinigen op 
het stimuleren van de werkgelegenheid. 

D66 zal daarom in de raadsvergadering voorstellen 
te blijven investeren in het terugdringen van de 
werkloosheid.   



5. D66 stemt niet in met de 
bezuinigingen in de WMO 

In de begroting stelt het college in een half A4-tje 
bezuinigingsmaatregelen voor van 2,5 miljoen. Dit, 
terwijl de gevolgen van deze bezuinigingen 
helemaal niet inzichtelijk zijn en er volgende maand 
discussies zijn gepland met de zorgverleners en 
zorgvragers. D66 vindt dit onverantwoord en wil pas 
ná de discussie over de uitvoer van de WMO praten 
over mogelijke financiële oplossingen en komt 
daarom in de raadsvergadering met een motie. 

6. Motie D66 om het Centre 
Ceramique in de avonduren open te 
houden  

In de begroting wordt als bezuiniging voorgesteld 
om de openingsuren van het Centre Céramique in 
de avond te verminderen. Maar in de opmaat naar 
de kandidering voor culturele hoofdstad van Europa 
in 2018 zou het cultureel voorzieningen niveau - 
waarvan het Centre Céramique een bekende 
openbare voorziening is- minimaal gehandhaafd 
moet worden. Ook hiervoor komt D66 met een 
motie in de raad waarin besloten wordt niet in te 
stemmen met de voorgenomen bezuinigingen op 
het Centre Ceramique.  

7. D66 wil uitbreiding jongerenwerkers 

D66 vindt dat er in buurten meer georganiseerd 
moet worden met en voor jongeren en stelt daarom 
voor meer jongerenwerkers in te zetten.  

D66 wordt steeds vaker geconfronteerd met 
klachten van buurtbewoners over hangjongeren. Zij 
vindt dat de klachten verholpen dienen te worden en 
de buurt hierin gehoord moet worden. De politie is 
echter vaak niet in staat de jongeren op wettelijke 
overtredingen te betrappen. D66 vindt het middel 
om jongerenwerkers in te zetten een legitiem middel 
om deze jongeren bezig te houden en om de buurt 
te helpen. Al sinds een aantal jaren wordt er 
bezuinigd op het jongerenwerk. Helaas zonder 
weinig resultaat. Daarom dient de fractie van D66 
Maastricht de komende raadsvergadering een motie 
in bij de begroting om het aantal fte aan jongeren- 
tiener- en opbouwwerk met 4fte uit te breiden.   

  

Indien u geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, klik hier 
Dit is een uitgave van D66 Maastricht. Voor meer informatie, kijk op www.d66maastricht.nl
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