
    1. Werkbezoek Vera Bergkamp

Op maandag 11 april bracht D66 Tweede Kamerlid Vera Bergkamp een 
werkbezoek aan Maastricht.

Zij sprak met burgemeester Penn-Te Strake over het softdrugsbeleid. 
Aansluitend hoorde zij in een tweede gesprek de visie van de 
coffeeshophouders op het onderwerp. Beide gesprekken leverden Vera zeer 
bruikbare informatie op voor haar initiatiefwetsvoorstel betreffende de regulering 
van de zogeheten ‘achterdeur’ van coffeeshops. Dat voorstel moet een einde 
maken aan de bizarre vertoning dat je als coffeeshop wel mag verkopen, maar 
niet geleverd zou mogen krijgen.

Het tweede deel van Vera’s werkbezoek stond in het teken van de Maastrichtse 
Jeugdzorg. Wethouder Mieke Damsma en haar ambtenaren informeerden Vera 
over de stand van zaken. De Jeugdzorg is inmiddels meer dan een jaar een 
gemeentelijke taak.

Tot slot werd Vera bijgepraat over een nieuwe techniek om vroegtijdig 
hechtingsproblemen bij baby’s en kleine kinderen te kunnen vaststellen en aan 
te pakken. De methode wordt in Maastricht breed in alle consultatiebureaus 
ingezet met een subsidie van de gemeente.

D66 Maastricht kijkt terug op een informatief en geslaagd werkbezoek.

2. Symboolpolitiek over de rug van de student

Dinsdag was opnieuw het onderwerp ‘studentenhuizen’ aan de orde. Door 
sommige bewoners wordt bepleit dat er een maximaal aantal studentenhuizen 
per straat, het zogeheten quotum, moet komen. D66 Maastricht is tegen dit idee.

Fractievoorzitter Richard Schoffeleers: “D66 Maastricht is voor het verbeteren en
bevorderen van de leefbaarheid in de buurt. Echter dan wel met maatregelen die
ook daadwerkelijk de genoemde ergernissen aanpakken. Wij denken dan aan 
bijvoorbeeld minimaal één fulltime studentagent, handhaving op geluidsoverlast 
ook na 18:00 uur, het permanent blijven informeren van onze studenten over wat
wel en wat niet mag, handhaving op illegale splitsing/verhuur en een keurmerk 
voor studentenhuizen.

D66 is echter tegen een quotum, omdat studenten moeten zelf kunnen kiezen 
waar ze willen wonen. De stad zou terecht te klein zijn als iemand zou 
voorstellen om een quotum voor bijvoorbeeld ouderen of jonge gezinnen in te 
voeren. De bestaande regelingen in andere steden zijn administratieve draken 
zonder daadwerkelijk resultaat. Vergunningen worden zelden ingetrokken. Deze 
regelingen betekenen wel een hoop werk, maar met nul resultaat. Door de vraag
naar studentenkamers is de leegstand van woningen buitengewoon beperkt. 
Waarschijnlijk heeft deze vraag grootschalige leegstand en nog grotere 
waardedaling in de afgelopen crisis voorkomen. Immers het aantal 
Maastrichtenaren neemt al jaren af.  

Inmiddels is één op de zes inwoners van Maastricht student: 20.000 (UM en 
Zuyd Hogeschool samen). Het gevolg daarvan is dat de leefwijze van de student
een leefwijze is geworden die bij Maastricht hoort. Net zo goed als de leefwijze 
van ouderen, jonge gezinnen, etc. Dat vraagt van alle Maastrichtenaren dat zij 
wat water bij de wijn moeten doen. Natuurlijk is het geen vrijbrief voor 
misdragingen. Daartegen moet handhavend worden opgetreden.

Een quotum zal echter symboolpolitiek blijken, met als het gevolgl het stijgen 
van de huren voor de bestaande studentenkamers. Symboolpolitiek over de rug 
van de student.”
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In april en mei behandelt de gemeenteraad het onlangs aangepaste 
raadsvoorstel over het evenementenbeleid. Dit raadsvoorstel is aanzienlijk 
anders dan in december. Destijds had het college het raadsvoorstel 
teruggetrokken na kritiek van diverse partijen. Binnen de coalitie had D66 het 
grootste bezwaar, hetgeen ging over het opheffen van de 60 dagennorm. Vanaf 
januari 2016 zou het beslissende criterium gaan over kwaliteit en zou de 60 
dagennorm niet meer gelden. 

Het college had het stuk terug getrokken en heeft zich bezonnen op het voorstel.
Deze bezinning heeft geleid tot het handhaven van de 60 dagennorm. Dit is een 
ijkpunt van het D66 verkiezingsprogramma in 2014. Raadslid Guido Mertens: 
“Aangezien het evenementenbeleid geen coalitieafspraak betrof hebben we 
gestreden voor ons standpunt en dat is gelukt! Hier zijn we zeer tevreden over”
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