
1. Uitslag Stemtent D66: De restzak 
moet blijven
Van de 147 deelnemers aan de D66 Stemtent was 65 procent van mening 
dat de restzak (‘Roej tuut’) moet blijven. Het pure feit dat er zakken worden 
vervalst is voor vele deelnemers geen reden om van dit systeem af te zien. 
“Hebben we papiergeld dan ook afgeschaft omdat het vervalst wordt? De 
discussie moet gaan over hoe fraude aan te pakken, niet het afschaffen 
van een goed systeem.” Aldus één van de voor-stemmers. 

Onder de tegenstanders waren er velen van mening dat het systeem 
verouderd is en kan worden vervangen door moderne varianten. Meerdere 
malen werd Voorburg aangehaald als voorbeeld. Hier kunnen mensen met 
een pasje en code hun afval in een geautomatiseerd milieuperron storten. 
Zo kan een ieder afval wegruimen wanneer het uitkomt én kan je het idee 
van ‘de vervuiler betaalt’ aanhouden.

2. D66 stelt vragen over sociale 
werkvoorziening
D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College over de sociale 
werkvoorziening. Volgens D66-fractievoorzitter Bert Jongen dienen de 
plannen om het aantal arbeidsplaatsen bij de sociale werkvoorziening 
drastisch te verminderen, heroverwogen te worden.

Bert Jongen: "De Wet Werken naar Vermogen waarin het aantal 
arbeidsplaatsen in de wsw (Wet sociale werkvoorziening) zouden worden 
teruggebracht van 90.000 naar 30.000 wordt voor de verkiezingen niet 
meer door de Tweede Kamer behandeld. Daarnaast heeft EU-commissaris 
Rehn in zijn aanbevelingen aan Nederland over de begroting opgeroepen 
om vrouwen, ouderen en mensen met een arbeidshandicap meer op te 
nemen in het arbeidsproces. Aanbeveling klinkt vrijblijvender dan de 
werkelijkheid. Want als Nederland de aanbeveling niet opvolgt, kunnen 
sancties volgen. Ik wil daarom van het College weten wat de gevolgen op 
lokaal niveau zijn van beide maatregelen."

3. D66 wil integraal 
accommodatiebeleid
D66 heeft opnieuw vragen gesteld aan het College over het 
accommodatiebeleid in Maastricht. Volgens D66-fractievoorzitter Bert 
Jongen is een dergelijk beleid hard nodig omdat het "anders bij het 
blussen van branden" blijft.

D66 is een groot voorstander van een integraal accommodatiebeleid voor 
de gemeente Maastricht. Daarbij dient het (toekomstig) gebruik en de 
toekomstige exploitatie van gemeentelijke gebouwen betrokken te worden. 
Op 17 mei 2005 heeft de gemeenteraad de nota 'Integraal 
accommodatiebeleid: in de steigers' vastgesteld.

De discussie over de toekomst van gemeenschapshuizen maakt volgens 
D66 duidelijk dat er grote behoefte bestaat aan de herijking van het beleid. 
Anders blijft het bij het blussen van branden, waarbij de integrale aanpak 
onvoldoende tot uiting komt. Een hernieuwde integrale visie op het gebied 
van het accommodatiebeleid sluit volgens de Democraten nauw aan bij de 
structuurvisie.

D66 gaat ervan uit dat in een nieuwe visie rekening gehouden wordt met 
de veranderde gebruikerswensen, de toekomstige (demografische) 
ontwikkelingen en de exploitatiekosten. Het uitgangspunt is dat 
voorzieningen in de toekomst deels op stadsniveau, deels op 
stadsdeelniveau en deels op wijkniveau beschikbaar blijven. D66 vindt dat 
de exploitatie van deze gebouwen en voorzieningen in principe door de 
gemeente gebeurt. De betrokkenheid van de burgers kan daarbij geborgd 
worden door het instellen van gebruikersraden. 
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Dat is volgens D66 beter dan de verantwoordelijkheid voor exploitatie en 
eventuele tekorten op de schouders van vrijwilligers te leggen.

Het doel is te komen tot een beleid waarbij verenigingen en andere 
organisaties gebruik kunnen (blijven) maken van accommodaties voor een 
redelijke huursom en waarbij de gemeente niet achteraf voor onverwachte 
exploitatietekorten komt te staan.

4. D66 weer bij Manus van Alles 
Festival
Op zondag 24 juni staat D66 samen met de Jonge Democraten met een 
stand  op  het  Manus  van  Alles  Festival  in  Wittenvrouwenveld.  De 
bezoekers kunnen hun mening geven over een stelling in de Stemtent en 
verder zelf onderwerpen aan de orde stellen die ze onder de aandacht van 
de D66-fractieleden willen brengen.

5. Pia Dijkstra neemt boek Onbeperkt 
Succesvol in ontvangst
D66 Kamerlid Pia Dijkstra heeft een exemplaar van het boek‐  Onbeperkt  
succesvol. Leven met een handicap in ontvangst genomen uit handen van 
auteur Bert Jongen, fractievoorzitter van D66 Maastricht. In het boek staan 
negentien openhartige interviews met succesvolle bekende en onbekende 
Nederlanders met een fysieke beperking, waaronder de voormalig bankier 
Rijkman Groenink, voormalig president directeur Nout Wellink van De‐  
Nederlandsche Bank, zwemmer Joeri Verlinden en tennisster Esther 
Vergeer. Zij vertellen hoe ze ondanks – of juist dankzij – hun handicap een 
goede carrière hebben gemaakt. In het boek komt ook veelvuldig de Wet 
Werken naar Vermogen ter sprake en wat eventuele veranderingen voor 
consequenties hebben. “Het boek laat zien dat je moet uitgaan van de 
eigen kracht van mensen”, aldus Dijkstra.

Onbeperkt succesvol. Leven met een handicap 
ISBN 978-94-91426-08-7
208 pagina’s
Prijs 16,95
Uitgeverij De Boekenmakers.

6. Agenda raadsvergadering 26 juni
Op dinsdag 26 juni is er weer een Raadsvergadering. In verband met de  
behandeling van de Kaderbrief, start de vergadering reeds om 14.30 uur.  
Voor de inhoud van de vergadering en de vergaderstukken, kunt u  hier 
verdergaan naar de website van de gemeente Maastricht.

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

http://maastricht.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=10679
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