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Het is wennen: geen lange bijdrages, maar je standpunt verwoorden in één
minuut. Met ingang van het nieuwe jaar is de gemeenteraad gestart met een
nieuwe werkwijze. Voortaan vindt er twee keer per maand een raadsavond
plaats. Zo'n Raadsavond bestaat uit drie onderdelen. Van 17.00-18.00 uur
stadsronde waarbij inwoners en organisaties kunnen meepraten over politieke
onderwerpen. Daarna volgen tussen 18.30-21.30 uur diverse zogeheten
Raadsronden waarin de politieke discussie gevoerd wordt. Tenslotte begint om
21.30 uur de raadsvergadering die beperkt wordt tot besluitvorming en actuele
onderwerpen.

D66 heeft zich de afgelopen acht jaar ingezet om een nieuw stelsel in te voeren
om daarmee meer betrokkenheid van inwoners en organisaties bij de politiek
mogelijk te maken. D66 heeft zich bij de coalitievorming sterk gemaakt dat het
nu eindelijk wordt ingevoerd.

Wie wil kennismaken met de nieuwe opzet: de eerstvolgende Raadsavond is
dinsdag 27 januari vanaf 17.00 in Mosae Forum.
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2. D66 kritisch over meerjaren veiligheidsplan
D66 heeft zich kritisch getoond over het concept meerjarenplan veiligheid dat
aan de gemeenteraad werd voorgelegd. De gemeenteraad stelt zo'n plan een
keer in de vier jaar vast. Daarin staan de kaders en de hoofdlijnen van het
toekomstig beleid. In zijn bijdrage wees D66-fractievoorzitter Bert Jongen erop
dat het plan eerder een wensenlijstje is zonder duidelijke prioriteiten, dat met de
bestaande capaciteit onmogelijk waar te maken is. Hij pleitte voor een realistisch
plan.

Aanvankelijk voelde de burgemeester er weinig voor om het plan aan te passen.
Na discussie heeft hij toegezegd op onderdelen het plan aan te passen waarbij
de beschikbare en de gewenste capaciteit beter in beeld wordt gebracht. Het
onderwerp komt in februari weer op de politieke agenda.
Agenda
07-02-2015
Stemtent
27-01-2015
Raadsvergadering

3. Creatieve Industrie
Afgelopen dinsdag is in de raadsronde het onderwerp Creatieve Industrie
besproken. Er ligt nu een raadsstuk voor om 1,3 miljoen euro te investeren in
deze sector. Het gaat hier vooral om projecten en mensen die zich bezig houden
met nieuwe en moderne vormen van ondernemen. Denk hierbij aan de mode
gerelateerde maar ook aan cultureel gerelateerde projecten. D66 is hier grote
voorstander van. Raadslid Guido Mertens: “de tijd van de ouderwetse
maakindustrie is voorbij. Het is belangrijk dat jonge en nieuwe ondernemers met
de tijd mee gaan en komen met innovatieve projecten”. Voor de duidelijkheid: er
is hier geen sprake van staatssteun. D66 en andere partijen hebben afgelopen
dinsdag hun mening gegeven over dit raadsstuk. Over 2 weken wordt definitief
besloten over dit onderwerp.

4. Hotelbeleid
Tijdens de raadsronde is tevens het onderwerp hotelbeleid besproken. In het
voorstel van het college, wordt er iets meer ruimte gegeven aan de vestiging van

kleine hotels tot 7 kamers ("Guesthouses") en mogen bestaande hotels ook wat
makkelijker kleine uitbreidingen doen. Voor de rest blijft de hotelmarkt echter "op
slot". D66-raadslid Harald Barendse heeft bij de behandeling van het stuk
aangegeven dat de voorgestelde versoepeling voor D66 niet ver genoeg gaat.
D66 gaat er vanuit dat de hotelmarkt zichzelf kan reguleren, maar stond hierin
verder alleen. Over 2 weken wordt definitief besloten over dit onderwerp. D66 is
voornemens om tegen het voorliggende raadsstuk te stemmen.

5. Evenementenbeleid
Op de agenda van de raadsronde van13 januari stond ook het
evenementenbeleid. Het discussiepunt van dit raadsstuk was het laten vervallen
van de 60 dagen norm voor evenementen op het Vrijthof. Het college stelt voor
om evenementen die imagoversterkend zijn, toe te laten op het Vrijthof en
daarbij het maximum aantal dagen dat het Vrijthof voor evenementen mag
worden gebruikt, te laten vervallen. Burgerlid Mart Mulkens voerde namens D66
het woord. Hij pleitte voor een betere onderbouwing van de norm
“imagoversterkend” waarbij meetbaarheid een belangrijk onderdeel moet zijn.
Als hieraan wordt voldaan is een gewijzigd voorstel voor D66 bespreekbaar. Zo
niet dan blijven wij voorstander van de 60 dagennorm.

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

