
1. Maastricht gaat werken met de
Eigen Kracht Wijzer

De gemeente heeft aangekondigd dat Maastricht wil gaan werken met de 
Eigen Kracht Wijzer (EKW). De EKW is een soort sociale kaart waarop 
een overzicht van (vaak zorggerelateerde) organisaties wordt 
gepresenteerd en waar de gebruiker terecht kan voor hulp of activiteiten.

D66 heeft in november al gevraagd om aanpassingen in de EKW naar 
'Maastrichts Model'. waarbij (sport)verengingen worden uitgenodigd om te 
worden opgenomen in de 'sociale kaart'. Raadslid Franca Eurlings-
Tonnaer: “Ons bereiken, met name vanuit sportverenigingen, geluiden dat 
veel inwoners onbekend zijn met totale sportaanbod in de buurt, terwijl 
verenigingen vaak graag meer bekendheid zouden willen.”

We kopen als gemeente een softwarepakket dat samen met de 
gebruikersgroepen wordt aangepast naar de Maastrichtse situatie. Om er 
voor te zorgen dat niemand zich van het kastje naar de elektronische muur 
gestuurd voelt, heeft D66 de wethouder gevraagd om de EKW af te 
sluiten, met de optie contact op te nemen met een ambtenaar als de 
hulpvraag niet voldoende is beantwoord.

2. De buurtbudgetten behouden

Het is een goede zaak dat de Rekenkamer van Maastricht verschillende 
dossiers tegen het licht houdt. Zo ook de gesubsidieerde buurtbudgetten 
van de Maastrichtse buurtplatforms. De uitkomst was duidelijk en helder: 
er zijn geen onregelmatigheden gevonden bij de besteding van de 
buurtbudgetten.

In het verleden heeft D66 altijd gezegd vertrouwen te hebben gehad in de 
buurtplatforms en hun bestedingen. De uitkomst van het de Rekenkamer 
sterkt ons in deze visie: geef elke buurt een eigen budget en laat ze zelf 
beslissen waar ze (extra) geld aan willen uitgeven.

Een paar jaar geleden is de nieuwe algemene subsidieverordening 
aangenomen door de raad. Deze verordening zegt dat bedragen onder de 
€ 5.000,- niet altijd compleet hoeven te worden verantwoord. Reden: de 
kosten die er mee gemoeid zijn om dit alles uit te controleren door 
ambtenaren is vele male hoger dan de bedragen die teruggevorderd zullen 
moeten worden.

D66 raadslid Guido Mertens heeft er voor gepleit dat deze verordening nu 
ook eindelijk van toepassing zou moeten zijn voor de buurtbudgetten. 
Helaas was hiervoor in de raadsvergadering van 19 februari (nog) geen 
meerderheid. De stemverhouding lag op 17 voor en 17 tegen, waardoor 
het onderwerp volgende maand opnieuw op de agenda zal worden 
geplaatst.

3. “Vragen Annadal - Brouwersweg 
beantwoord”

D66 vindt het behouden, verbeteren en vergroten van het draagvlak voor 
studenten in de Maastrichtse samenleving van groot belang. In januari 
stelde raadslid Richard Schoffeleers daarom vragen over de aanpak van 
de overlast door studenten bij Annadal en de Brouwersweg. Deze kunt u 
hier vinden.

Vlak voor carnaval zijn deze door het college van Burgemeester en 
Wethouders beantwoord. De beantwoording kunt u hiervinden. Inmiddels 
heeft de bestuursrechter bepaald dat café De Highlander weer open mag. 
D66 Maastricht wacht de ontwikkelingen af. Schoffeleers: “Mocht daartoe 
aanleiding zijn, dan zullen wij opnieuw actie richting het college 
ondernemen.”
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4. D66 onderstreept belang 
spreidingsbeleid

D66 vindt dat het spreidingsbeleid van de coffeeshops een bijdrage kan 
leveren aan het verminderen van de overlast en illegale drugshandel. Dat 
de Raad van State vraagtekens plaatst bij het spreidingsbeleid nu men het 
zogeheten niet-ingezetenencriterium hanteert, noemt D66-fractievoorzitter 
Bert Jongen logisch en legitiem: "Maar het convenant met de coffeeshops 
is heel duidelijk op dit punt. Afspraak is afspraak. De coffeeshops geven 
aan het convenant te respecteren. De discussie over het al dan niet weren 
van buitenlanders komt binnenkort ongetwijfeld weer aan de orde in de 
gemeenteraad."

5. "Made in Maastricht" biedt kansen

D66 is blij met de economische visie "Made in Maastricht" die afgelopen 
dinsdag door de gemeenteraad werd vastgesteld. De nota geeft een 
goede analyse van de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen op 
economisch gebied in Maastricht. D66 Maastricht pleit met name voor 
meer aandacht voor de werkgelegenheid van 40+-ers en het scheppen 
van voldoende mogelijkheden voor jongeren.

6. Stemtent

Op zaterdag 2 maart staat de Stemtent van D66 weer op Plein 1992, 
ditmaal met de stelling: “Het college van B&W doet het prima”. U kunt met 
onze mensen in gesprek gaan over dit onderwerp van 12.00 tot 16.00 uur, 
of vanaf a.s. vrijdag uw stem uitbrengen via onze website.

7. Ledenvergadering 21 februari

De afdeling Maastricht-Heuvelland nodigt alle leden van D66 uit voor de 
Algemene Ledenvergadering op donderdag 21 februari  om 20.00 uur in 
café Forum,  Sint Pieterstraat 4, te 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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