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D66 zorgt voor voorschot studieboeken minima
Wethouder Costongs heeft op aandringen van D66-fractievoorzitter Mieke Damsma
toegezegd dat mensen met een inkomen tot 110 procent van een bijstandsuitkering gebruik
kunnen maken van een voorschot van de gemeente Maastricht.
In januari had D66 al een motie met deze strekking ingediend. Toen werd gesteld dat de motie
veel te vroeg was. Nu is echter duidelijk geworden dat de tegemoetkoming studieboeken pas
in december wordt uitbetaald. Die boeken moeten echter deze zomermaanden aangeschaft en
betaald worden.
Degenen die recht hebben op een tegemoetkoming studieboeken en geen beroep kunnen doen
op een voorschot van andere instanties, kunnen zich melden bij de afdeling Sociale Zaken van
de gemeente Maastricht. Het voorschot wordt dan verrekend met de uitkering in december.
D66 wil MTB-ers behouden
D66 Maastricht vindt de MTB-ers met een tijdelijke arbeidscontract niet vanwege een
bezuinigingsmaatregel op straat moeten komen te staan. De MTB en het College besloten
onlangs om de tijdelijke arbeidscontracten niet te verlengen omdat het aantal gesubsidieerde
arbeidsplaatsen bij de MTB door de overheid werd verlaagd.
D66 Maastricht heeft schriftelijke vragen aan het College gesteld nadat een eerdere poging de
kwestie in de commissie sociaal economische zaken aan te orde te stellen, niet werd
gehonoreerd. De SP stelde de kwestie eerder aan de orde in een vragenuurtje.
D66-raadslid Bert Jongen: “Ik vind dat de reductie niet ten koste mag gaan van individuele
medewerkers. Dat zijn mensen die een jaar om soms nog langer hebben moeten wachten op
een arbeidsplaats bij de MTB. Die mensen komen elders niet of heel lastig aan de slag. De
gemeente heeft een taak om mensen in een kwetsbare situatie te beschermen. Bovendien staat
de maatregel haaks op de overeenkomst tussen staatsecretaris Aboutaleb en de gemeenten.
Daarin is afgesproken dat de komende jaren tenminste 100.000 uitkeringsgerechtigden aan de
slag moeten. Het is dan onlogisch om 75 mensen die nu juist aan de slag zijn gegaan, geen
perspectief te bieden. Ik verwacht dat het College tot het uiterste gaat om de betrokkenen een
baan te blijven bieden.”
Parkeertarieven Q-Park

Q-Park heeft onlangs de commissie Stadsbeheer Milieu en Mobiliteit ingelicht over de
mogelijkheden wat betreft tariefdifferentiatie en betalen per tijdseenheid. Q-Park wil het tarief
in de Vrijthofparkeergarage verhogen en de tarieven voor parkeergarages en parkeerplaatsen
die verder van het centrum liggen juist verlagen. D66 Maastricht is voorstander van het
principe: des te verder van het centrum des te lager de parkeerkosten. Verder heeft Q-Park
aangegeven betalen per minuut niet te willen invoeren, hoogstens betalen per half uur. In het
najaar komt het college met voorstellen over deze punten. D66 Maastricht is en blijft
voorstander van betalen per tijdseenheid in de vorm van betalen per kwartier of 10 minuten.
Lokaal lidmaatschap D66 Maastricht
U draagt D66 Maastricht een warm hart toe. U bent echter geen lid, omdat u geen binding wil
met D66 landelijk. Goed nieuws! Sinds 1 juli 2008 kunt u namelijk lokaal lid worden (localo).
Binnen D66 Maastricht mag u dan alle functies vervullen en u ontvangt dan automatisch onze
informatie. Als lokaal lid heeft u echter geen rechten en plichten ten aanzien van D66
regionaal en landelijk. De jaarlijkse contributie bedraagt € 40,- (2008). Voor wie dit jaar
lokaal lid wordt bedraagt de contributie voor 2008 echter € 20,- (het jaar is immers half
voorbij).
Lokaal lid worden? Stuur een e-mail aan de voorzitter, richard.schoffeleers@tiscali.nl, onder
de vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Hij neemt dan contact met u op.
Dancetour
Zodra er een evenement wordt georganiseerd, lijkt het er op dat er met een loep in deze stad
wordt gekeken naar de aanwezigheid van jongeren. Zo ook bij Dancetour op 25 mei op de
Markt. Alle muziekevenementen zijn welkom op de Markt, maar bij het dance-evenement
blijken opeens grote bezwaren zijn, althans bij omwonden, ondernemers en de LPM. D66
burger niet-raadslid Guido Mertens heeft hierop een column geschreven in de Ster. Hij
probeert uit te leggen dat de jongeren wat betreft D66 Maastricht ook welkom zijn op de
Markt. Het is alles of niets: je accepteert alle muziekevenementen of je weert ze allemaal.
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