
    

  

 

1. Stemtent D66: "Lastenverhoging is 

acceptabel in tijden van bezuinigingen" 
 
Op zaterdag 7 mei slaat D66 zijn Stemtent weer op Plein 
1992 op. Dit keer is de stelling: "Lastenverhoging is 
acceptabel in tijden van bezuinigingen."  

Maastricht moet 22 miljoen per jaar bezuinigen om de 
begroting rond te krijgen. Dat gebeurt door op een groot 
aantal zaken te bezuinigingen. De vraag is tot hoever die 
bezuinigingen kunnen gaan. Een mogelijkheid is ook om 
de lokale belastingen te verhogen. D66 Maastricht heeft 
voor de verkiezingen aangegeven dat extra lasten pas een 
optie is als het echt niet anders kan. 
 
Geef uw mening. Dat kan ook online via de website 
www.d66maastricht.nl.  

2. D66 wil duidelijkere regels bij 

aanbestedingen 
D66-fractievoorzitter Bert Jongen heeft naar aanleiding van 
een aanbesteding van een onderzoek naar drugsoverlast, 
gepleit voor het werken met meerdere aanbieders. "Het 
was beter geweest als er voor dit onderzoek meerdere 
offertes waren gevraagd, maar dat is wijsheid achteraf. Ik 
vind dat als je aanbestedingen hebt van meer dan enkele 
tienduizenden euro's, je tenminste drie offertes moet 
vragen. Het aanbestedingsbeleid zou op dit punt 
aangescherpt moet worden. Dat voorkomt ook de schijn 
van eventuele vriendjespolitiek." 

  

3. D66 tegen opslag vingerafdrukken 
Sinds 2009 moeten mensen verplicht vingerafdrukken 

afgeven bij het aanvragen van een nieuw paspoort of ID-
bewijs. In Nederland is nog steeds veel discussie over de 

opslag van deze gegevens in verhouding tot de 

waarborging van privacy. Daarom diende D66, mede 
namens Groen Links, de PvdA en de SP een motie in tegen 

de opslag van de vingerafdrukken in een digitale 
overheidsdatabase.  

 

De belangrijkste reden tegen de opslag is de inbreuk op de 
privacy van de inwoners van Maastricht. Daarnaast is er 

met de huidige stand van de techniek geen garantie om 
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een database 100% te beveiligen en is het onbekend wat 

er in de toekomst mogelijk is met deze gegevens. 

Nederland vraagt meer aan haar burgers dan noodzakelijk 
volgens de Europese regels. Zo worden hier vier in plaats 

van twee vingerafdrukken afgenomen en worden die 
opgeslagen in decentrale databases in iedere 

gemeenten.  De Wetenschappelijke Raad voor 

Regeringsbeleid heeft dit ook wel een  ‘collectieve 
mensenrechtenschending’ genoemd.  

Raadslid Franca Eurlings: "De opslag van vingerafdrukken 
in een database is een forse inbreuk op de privacy van de 

inwoners van Maastricht. Daarnaast heeft D66 grote 
vraagtekens bij het nut van de opslag in een database en 

grote zorgen over de beveiliging van de opslag." 

D66 roept het college dan ook op om een krachtig signaal 
af te geven richting de minister dat de gemeente 

Maastricht tegen opslag van vingerafdrukken is. 

4. D66 stelt vragen over woningsplitsing 
Naar aanleiding van twee recente gevallen van 

woningsplitsing in de Maastrichtse binnenstad heeft D66 
Maastricht aan het college van burgemeester en 

wethouders artikel 39-vragen gesteld.  

D66 Maastricht vindt dat bij splitsing van panden bepaalde 

minimale kwaliteitseisen in acht dienen te worden 
genomen. D66 Maastricht onderschrijft overigens nog 

steeds de keuze van onze raad om geen maximum 

percentage per straat te hanteren voor 
studentenhuisvesting. 

De gemeente is bezig om de geldende 
bestemmingsplannen voor Maastricht binnen de singels te 

herzien. D66 wil er bij deze voor pleiten om splitsing van 

panden alleen nog mogelijk te maken onder bepaalde 
voorwaarden, om een bepaalde basiskwaliteit bij nieuwe 

woningen te waarborgen. D66 denkt dan nadrukkelijk aan 
minimaal aantal vierkante meters, berging, parkeerplaats 

voor fiets en auto en een bepaalde buitenruimte. 

  

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 

 

mailto:d66maastricht@yahoo.com?subject=Uitschrijven%20Nieuwsbrief&body=Geachte%20secretaris%20D66%20Maastricht,Bij%20deze%20schrijf%20ik%20mij%20graag%20uit%20voor%20het%20ontvangen%20van%20de%20periodieke%20nieuwsbrief%20van%20D66%20Maastricht.Met%20vriendelijke%20groet,
http://www.d66maastricht.nl/

