
  

 

  

1. Verklaring n.a.v. opstappen burgemeester 
Hoes 

De fractie van D66 Maastricht is voor een voldongen feit geplaatst door de 
ontslagbrief van burgemeester Onno Hoes. De fractie respecteert dat de 
burgemeester zelf de conclusie heeft getrokken dat zijn vertrek onvermijdelijk is. 
 
De fractie vindt dat een bestuurder recht heeft op een privéleven. Tegelijkertijd 
verwacht zij van een burgemeester dat hij zich realiseert dat hij 24 uur per dag, 
zeven dagen per week een publieke functie vervult. 
 
De fractie is teleurgesteld over de procedure die gevolgd is. De fractie had van 
de burgemeester verwacht dat hij zijn besluit vooraf met de raad had besproken. 
De fractie van D66 Maastricht vindt dat de raad op korte termijn een 
profielschets voor een nieuwe burgemeester moet opstellen om zo snel mogelijk 
een opvolger te benoemen. 
 
 

2. Marlène Hameleers verlaat fractie 
 
Marlène Hameleers heeft wegens persoonlijke omstandigheden besloten om 
haar functie als (steun)fractielid te beëindigen. Marlène was de afgelopen jaren 
burger-niet-raadslid voor D66 en lid van de kleine rekeningcommissie van de 
gemeenteraad. Verder heeft ze Franca Eurlings gedurende twee periodes als 
raadslid vervangen toen Franca met zwangerschapsverlof ging. 
 
De fractie bedankt Marlène voor haar inzet de afgelopen jaren en de bijdragen 
die zij voor de fractie en de gemeente Maastricht heeft geleverd. 
 
 

3. Mulkens en Wijnands gekozen 
 
D66-fractieleden Mart Mulkens en Richard Wijnands zijn dinsdag tijdens de 
raadsvergadering door de gemeenteraad gekozen als burgerleden. Aanvankelijk 
had D66 één burgerlid in de persoon van Manon Gielkens. Met de nieuwe 
werkwijze van de raad in zicht, vond de fractie het verstandig over meer 
burgerleden te beschikken. Iedere fractie mag maximaal drie burgerleden 
benoemen. 
 

 
4. Mertens en Schoffeleers benoemd in 
presidium 
 
De D66-raadsleden Guido Mertens en Richard Schoffeleers zijn beiden vandaag 
door de gemeente gekozen als commissievoorzitter en als lid van het presidium. 
Het presidium houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken rondom de 
gemeenteraad. Zo maakt het presidium onder meer een voorstel voor de 
raadsagenda en de te behandelen voorstellen. 
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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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