1. Geduld burgers drugsoverlast raakt
op

Nieuwsbrief namens de fractie van D66
Maastricht

Het aantal buitenlanders dat naar Maastricht komt is weliswaar fors
gedaald, maar de overlast is er niet minder op geworden. Sterker nog: de
illegale straathandel is toegenomen met alle gevolgen van dien, wat betreft
vermenging van verkoop van soft- en harddrugs, geen enkel zicht op
leeftijd en geen aandacht voor de volksgezondheid.
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D66-fractievoorzitter Bert Jongen heeft niet alleen in de
commissievergadering gepleit voor de inzet van meer agenten, maar dit
via de Tweede Kamerfractie bij minister Opstelten aan de orde gesteld. Die
blijft maar roepen dat het drugstoerisme fors is gedaald en zwijgt over de
toegenomen onveiligheid in de stad.
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2. Veel belangstelling voor masterclass
D66 Maastricht-Heuvelland
Zaterdag 20 april was de start van de masterclass D66 MaastrichtHeuvelland. In acht bijeenkomsten krijgen de cursisten inzicht in het reilen
en zeilen van de (lokale) politiek. Het is een goede manier om kennis te
maken met de politiek en op die manier ook te weten of men zich later dit
jaar eventueel kandidaat wil stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen
op 19 maart 2014.

Invoering gekantelde werkwijze Wmo
De cursus wordt gegeven door raadsleden uit Maastricht, Meerssen,
Valkenburg en Eijsden-Margraten. De belangstelling is groot. De
masterclass startte met achttien aanmeldingen.
Agenda
04 / 05 / 2013
Stemtent
21 / 05 / 2013
Raadsvergadering

3. D66 voor overname MECC
Tijdens de raadsvergadering op 23 april heeft D66 ingestemd met de
overname van aandelen van het MECC door de gemeente. Die waren voor
driekwart in het bezit van de RAI. Maar de interesse van de Amsterdamse
beursorganisatie voor haar vestiging in Maastricht liet de afgelopen jaren
te wensen over.
Voor de fractie is het van doorslaggevend belang dat het MECC een
belangrijke factor is in de ontwikkeling van Randwyck en met name van
belang is voor de indirecte werkgelegenheid in Maastricht in de horeca.
Naar schatting zijn met de indirecte werkgelegenheid zevenhonderd
arbeidsplaatsen gemoeid.

4. Stemtent
Op zaterdag 4 mei staat onze Stemtent weer op Plein 1992, ditmaal met
de stelling: "Parkeergarage onder de Tapijnkazerne". Vindt u het een goed
plan om een extra parkeergarage te realiseren op het terrein van de
voormalige kazerne? Kan dit een oplossing zijn voor het tekort aan
parkeerplaatsen in het centrum? Of denkt u juist dat het enkel tot extra
(verkeers)overlast leidt? De mensen van D66 bij de Stemtent horen graag
uw mening hierover. De Stemtent is er weer zoals gebruikelijk van 12.00
tot 16.00 uur.

5. Invoering gekantelde werkwijze Wmo
Eind 2011 heeft de raad de beleidsnota “Meer voor elkaar”vastgesteld.
Deze bevat het nieuw te voeren beleid inzake de Wet maatschappelijke
ondersteuning. Een uitwerking daarvan is de verordening waarin kort
samengevat wordt vastgelegd wanneer iemand aanspraak kan maken op
een huishoudelijk hulp of een woningaanpassing.
In de oude verordening was het uitgangspunt dat iemand recht had op een
bepaalde voorziening (huishoudelijk hulp, scootmobiel,
woningaanpassing). In de nieuwe verordening is het uitgangspunt dat met
de aanvrager wordt gekeken wat deze nog wel kan, op welke wijze
zijn/haar sociale netwerk kan helpen en wat daarna nog ontbreekt om in
de samenleving te kunnen functioneren. Dit wordt de kanteling genoemd.
Bij uitstek is dit een D66 gedachte: je gaat uit van wat mensen wel kunnen
en plaats van wat ze niet kunnen. Raadslid Richard Schoffeleers: “Hoe
grote de afhankelijkheid des te mee de zelfredzaamheid wordt ondermijnt.
(…) Dit houdt niet in: u zoekt het maar uit. Daar waar het nodig is, moet de
gemeente samen met de betrokkene kijken naar wat nodig is om de eigen
kracht te benutten en de eigen verantwoordelijkheid te nemen.”
Daarnaast is een aanpassing van het beleid nodig, omdat een voortzetting
van het huidige beleid onbetaalbaar wordt. Daar worden dan uiteindelijk de
mensen de dupe die deze voorziening het hardst nodig hebben
Schoffeleers: “Alleen zo kunnen wij er ook zorg voor dragen dat het Wmogeld ook daadwerkelijk terecht komt bij degene waarvoor het bedoeld is.
Ook hier geldt voor ons: de sterkste schouders, de zwaarste lasten.”
Het betreft een stevige omschakeling in het denken en doen van de
betrokken partijen. Om te voorkomen dat personen hierdoor tussen wal en
schip vallen, heeft Wethouder Damsma maatregelen toegezegd.
In zijn bijdrage riep Richard tevens op om te stoppen met hokjes denken
“Lang waren de begrippen ‘oud’ en ‘gehandicapt’ synoniem met arm en
afhankelijk. Dit is gelukkig verleden tijd. Een prestatie van formaat van
Nederland. Daar mogen we trots op zijn. Wie anno nu naar de 65+-er en
mensen met een beperking –aangeboren of niet- kijkt, ziet een hele
diverse groep. In opleiding, in sociaal netwerk en in sociale
omstandigheden.”
Tot slot wees Schoffeleers erop dat dit is nog maar het begin is. “De
komende jaren staat het huis ‘de verzorgingsstaat’ ingrijpend in de
steigers. (…) D66 constateert dat het gebouw in de basis nog steeds goed
is. We hebben afgelopen veertiger jaar echter teveel kamertjes en
aanbouwseltjes opgericht. Voordat het weet, verdwaal je erin en komt er
niet meer uit. Daarom is het tijd voor een grondige renovatie.” De hele
bijdrage kunt u hier lezen.

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

