
1. Commotie rond Vinkenslag

Naar aanleiding van de uitzending in Nieuwsuur stond het onderwerp 
‘Vinkenslag’ afgelopen dinsdag weer op de raadsagenda. Nieuwsuur had 
gemeld, dat een woonwagenfamilie een afkoopsom zou hebben 
ontvangen van 1 miljoen euro.

De feiten zoals we ze kennen: De afspraken zijn gemaakt in 2010. Het 
gaat om het verplaatsen van drie woningen. Bij een inhoud van 1000 m3 
per woning kun je immers niet meer spreken van een woonwagen. De 
verplaatsingen samen hebben circa 1 miljoen gekost. Het college heeft 
daarbij gehandeld binnen de kaders die de raad in 2002 en later heeft 
gesteld. De raad is daarbij telkens adequaat geïnformeerd.

Voor ons was er dan ook geen aanleiding tot het debat. Gelet op de 
maatschappelijke onrust waren wij er echter niet tegen dat het debat 
gevoerd zou worden. De bijdrage van raadslid Richard Schoffeleers kunt u 
hier vinden.

In het raadsdebat verschoof de focus echter al heel snel van afkoopsom 
naar de zogeheten EFRO-subsidie. Dit is een Europese subsidie voor -kort 
gezegd- het opknappen van het terrein, waaronder bodemsanering en 
verplaatsing van woonwagens. In de jaren 2008 tot en met 2011 heeft de 
gemeente Maastricht goedkeuring gekregen over de wijze waarop 
bewijzen van uitgaven zijn opgezet (overeenkomsten in plaats van 
facturen). Dit jaar is hierover echter een discussie ontstaan tussen Brussel 
en de Nederlandse uitvoeringsorganisatie. Om die reden is de uitbetaling 
van een deel van de subsidie opgeschort. Dat gaat op grond van de 
Brusselse regels bureaucratischer dan in Nederland.

De oppositie was van mening dat wethouder Costongs de raad niet snel 
genoeg hierover heeft geïnformeerd. Daarbij gaven zij een andere 
interpretatie aan de bewuste brief. Naar hun mening zou de subsidie zijn 
ingetrokken en een gat in de begroting zijn ontstaan van 4 miljoen. Dit is 
echter niet het geval. D66 is verder van mening dat de Wethouder de raad 
snel genoeg heeft geïnformeerd. Het debat ging uiteindelijk als een 
nachtkaars uit.

2. Tram Vlaanderen-Maastricht

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag heeft de fractie van 
D66 Maastricht ingestemd met de Tram Vlaanderen-Maastricht. De Belgen 
zijn een paar jaar geleden begonnen met een groot OV-project genaamd 
Spartacus. Hierin komen diverse tramlijnen door Vlaanderen, waaronder 
een tramlijn Hasselt-Maastricht. De verkeersverbindingen van Maastricht 
naar de samenwerkende steden in het project Maastricht Culturele 
hoofdstad 2018 zijn redelijk tot goed, behalve met Hasselt.

Het verzoek van de Belgen om een tramlijn aan te leggen is dan tevens 
een uitgelezen kans om de Universiteiten van Maastricht en Diepenbeek 
beter te verbinden. De aanleg kosten voor de stad Maastricht zijn 18 
miljoen euro. Binnen dit project zit al een reservering voor de reeds 
geplande verlegging van de OV-as tweede fase. Indien er in de toekomst 
nog exploitatietekorten ontstaan, zijn die nooit voor rekening van de 
gemeente.

Raadslid Guido Mertens is zeer blij met dit project: “Maastricht is geen stad 
die stil staat. Je moet naar de toekomst en de economie blijven kijken. 
Gelukkig is dit mogelijk in tijden van bezuinigingen.”
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3. Prijs voor wethouder Damsma

Wethouder Mieke Damsma is gisterenavond (18 december) in Brussel bij 
de  toekenning  van  de  Europese  ALDE  Leader  Awards  in  de  prijzen 
gevallen. In de categorie achievement in Local Goverment, heeft zij de 3e 
prijs mogen ontvangen. Zij liet daarmee 4 genomineerden achter zich. De  
fractie van D66 feliciteert Mieke van harte met het behalen van deze prijs.

De  Alliantie  van  Liberalen  en  Democraten  voor  Europa  (ALDE)  is 
onderdeel van het Comité van de Regio's van de Europese Unie.

4. Alweer bijna een jaar voorbij

Nog heel even en 2012 zit  er al  weer op. De fractie van D66 wenst u  
daarom alvast prettige Kerstdagen en een sprankelend 2013 toe!

5. Raadsvergadering 22 januari

Op dinsdag 22 januari is er weer een Raadsvergadering. De vergadering start 
om 17.00 uur. Voor de inhoud van de vergadering en de vergaderstukken, kunt 
u hier verder gaan 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
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