
    1. D66 pleit voor intensievere 
schuldhulpverlening 

D66-raadslid Bert Jongen heeft deze week tijdens de stadsronde gepleit voor 
intensivering van de schuldhulpverlening. D66 vindt dat er meer aandacht moet 
komen voor schuldhulppreventie. De experimenten op middelbare scholen om 
jongeren bewust te maken van schulden is een goed voorbeeld hoe zoiets in de 
praktijk vruchten kan afwerpen. D66 mist ook aandacht ten behoefte van 
zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers). Die komen nu niet in aanmerking 
voor schuldhulpverlening.

Ook jongeren komen vaak niet in aanmerking voor schuldhulpverlening. D66 
riep het College op te kijken naar steden zoals Leiden en Den Haag. Daar lopen 
nu experimenten om de schulden van jongeren over te nemen. Het uitgangspunt
daarbij is dat de jongeren hun schulden op termijn wel aflossen.

2. D66 stemt in met horecanota

D66 heeft tijdens de raadsvergadering van 31 mei ingestemd met de nieuwe 
horecanota. Tijdens de behandeling van de horecanota in de raadsronde heeft 
raadslid Harald Barendse namens D66 aangegeven te overwegen om met een 
motie te komen, die de sluitingstijden voor ondernemers enigszins zou 
versoepelen. Bij het inwinnen van nadere informatie bleek echter dat er 
momenteel geen draagvlak is voor een systeem waarbij de cafés geleidelijker 
leeglopen. Om deze reden heeft D66 voor dit moment besloten geen motie in te 
dienen.

3. Stemtent:'Elke cafébaas mag sluitingstijd 
zelf bepalen’

Op zaterdag 11 juni staat onze Stemtent op Plein 1992 met de stelling ‘Elke 
cafébaas mag sluitingstijd zelf bepalen’.

Naar aanleiding van de onlangs vastgestelde horecanota, waarin de 
sluitingstijden van de cafés onveranderd blijven, wil D66 Maastricht graag van u 
weten wat u vindt van de sluitingstijden van cafés. Zijn door de overheid 
opgelegde sluitingstijden nog wel van deze tijd? Of is het juist goed dat er een 
beperking wordt opgelegd? Kan een cafébaas zelf prima bepalen wanneer hij 
zijn zaak wenst te sluiten? Leidt een mogelijke verruiming van de openingstijden
tot minder of juist tot meer overlast? D66 Maastricht hoort het graag van u.

Het is mogelijk om met onze mensen in gesprek te gaan tussen 12.00 en 16.00 
uur bij de Stemtent op Plein 1992. Mocht u niet langs kunnen komen maar toch 
uw stem uit willen brengen, dan kunt u terecht op onze website: 
maastricht.d66.nl/stemtent.
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Indien u geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, klik hier
Dit is een uitgave van D66 Maastricht. Voor meer informatie, kijk op

www.maastricht.d66.nl
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