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Gisteravond is de toekomstige exploitatie voor het Geusseltbad in de
Gemeenteraad besproken. D66 heeft het College gevraagd om de
klimaatverschillen in het Geusseltbad nu mee te nemen in de renovatie en hier
niet apart over te beslissen. De klachten hierover betroffen met name de (te)
koude gang en kleedruimte voor de zorgbadgebruiker. De wethouder heeft dit
toegezegd dit probleem direct mee op te lossen, waarmee de zorgbadgebruiker
nu zekerheid krijgt over een betere temperatuur.
Daarnaast is besloten het tarief voor het zorgbad met 19% te verlagen en een
expert zwembadmanager aan te stellen die carte blanche krijgt om het bad
toekomstbestendig maken.
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In het blad Binnenlands Bestuur van 21 maart verscheen er een artikel getiteld
“Veenendaal pioniert met privacyfunctionaris.” De Gemeente Veenendaal laat
weten één van de eerste gemeenten buiten de G4 te zijn met een eigen
privacyfunctionaris.
Raadslid Franca Eurlings heeft naar aanleiding hiervan gevraagd naar de
mogelijkheden voor deze functie binnen de gemeente Maastricht, met extra
verscherpte blik op een goede privacybescherming binnen de gemeentelijke
taken.
Maastricht heeft al sinds 2008 een functionaris gegevensbescherming
aangesteld. Deze functionaris is werkzaam onder de afdeling ‘Concernzaken’.
Dit om een onafhankelijke positie binnen de organisatie van de gemeente te
creëren voor deze medewerker, en hij/zij kan zo binnen dit team goed
samenwerken met de collega’s van informatiebeveiliging, control & audit en de
medejuristen. Kort gezegd: de Gemeente Maastricht is eigenlijk al een stap
verder.
Waarschijnlijk treedt per 1 januari 2018 de Europese Dataprotectie-verordening
in werking. Het instellen van een functionaris gegevensbescherming zal dan
verplicht worden voor overheidsorganisaties.
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D66 wil Maastricht in beweging krijgen en houden zonder blessureleed. D66
heeft daarom het college gevraagd om bij de nieuwe hardlooproute ‘Maastrack’
gebruik te maken van de kennis en ervaring van (hardloop)trainers uit de directe
omgeving. Dit om blessureleed bij beginnende hardlopers te vermijden.
Burgerraadslid Richard Wijnands: “Als fanatiek hardloper weet ik dat het
voorkomen van blessures van wezenlijk belang is. Juist dan blijven mensen
gemotiveerd om te bewegen en door te zetten. Een goede fysieke voorbereiding
en ondersteuning zorgt voor een sterker en gezonder lichaam en de stimulans
om blessurevrij te blijven sporten.”
Het college wil met het plan aansluiten bij de toenemende behoefte van de
groep sporters die er de voorkeur aan geeft om op een ongebonden wijze op
andere en wisselende plekken dan de traditionele plekken te sporten. Vanuit de
ongeorganiseerde sporter wordt een initiatief uitgewerkt om de hardlopende
sporter in de vorm van een pilot te faciliteren met een aantal gemarkeerde
hardlooproutes.

D66 Maastricht is verheugd met dit initiatief dat als doel heeft bewegen en
sporten te stimuleren. Gelijktijdig heeft D66 Maastricht aandacht gevraagd voor
het voorkomen van blessureleed voor deze ongebonden vorm van sporten. De
hardloopsport is namelijk een sport welke snel en veel blessures kan
voortbrengen. Mede door het ontbreken van begeleiding en aandacht voor
blessurepreventie komen (potentiële) hardlopers snel in blessureleed terecht.
Bert Jongen heeft bij het college aangedrongen op het inzetten van de kennis en
ervaring van (hardloop)trainers bij de ontwikkeling van de hardlooproute en niet
pas bij de evaluatie, die eerst na anderhalf jaar plaatsvindt. Het antwoord van
het college volgt nog.

4. Beschikbaarheid documenten wordt
verbeterd
Het College heeft bij monde van wethouder Aarts toegezegd dat de
beschikbaarheid van beleidsdocumenten nog dit jaar 'significant' wordt
verbeterd. D66 had hierom gevraagd in de vragenronde van de raadsavond. De
Rekenkamer constateerde onlangs dat de beleidsdocumenten via de
gemeentelijke website niet of in onvoldoende mate beschikbaar zijn.
Wethouder Aarts erkende het probleem en heeft toegezegd de beschikbaarheid
van beleidsdocumenten in de loop van dit jaar te optimaliseren.

5. D66 steunt projectplan Infrastructuur
Maastricht-West
De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het projectplan Infrastructuur
Maastricht-West. De komende tijd zullen er een aantal onderzoeksvragen nader
worden uitgezocht, waarin onder meer gekeken zal worden naar een andere
verkeersstructuur in Maastricht-West en andere maatregelen, die moeten leiden
tot minder hinder voor de omgeving. Ook zal contact worden gezocht met de
Belgische buurgemeenten, om te kijken of er over de grens mogelijkheden zijn
voor aanpassingen van de verkeersstromen.
Raadslid Harald Barendse is blij met deze stappen: “Bekend is dat de bewoners
van bepaalde wegen in Maastricht-West veel hinder ondervinden van
doorgaand vrachtverkeer. Het is daarom goed om te onderzoeken op welke
wijze dat probleem kan worden aangepakt. Maatregelen zoals milieuzones, of
(nachtelijke) afsluitingen voor (doorgaand) vrachtverkeer zijn wat betreft D66
goede opties.”

6. Uitslag Stemtent: ‘Veel interesse voor
Oekraïne-referendum’
Afgaande op de (niet-representatieve) uitkomsten van de Stemtent op Mosae
Forum van afgelopen zaterdag, is een grote meerderheid (80%) van de
Nederlanders van plan te gaan stemmen op 6 april. Op de stelling ‘Oekraïnereferendum – Ik ga stemmen’ antwoordden de voorbijgangers op Mosae Forum
en de mensen die reageerden via internet in de meeste gevallen met ‘ja, ik ga
stemmen’. Van de 84 deelnemers stemden 67 personen ‘ja, ik ga stemmen’ en
17 personen ‘nee, ik ga niet stemmen’.
Van de deelnemers die aangaven te zullen gaan stemmen gaven de meesten
aan het als hun democratische plicht te beschouwen.
Deelnemers die aangaven niet te zullen gaan stemmen, gaven aan dat zij het
nut niet inzagen van deze volksraadpleging of dat de inhoud van het Oekraïneverdrag te onbekend was.
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