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D66 vraagt om collectieve
ziektekostenverzekering bij

schuldhulpverlening 
 

Gezinnen in schuldsanering kunnen
in geval van schuld bij

ziektekostenverzekering, geen
collectieve ziektekostenverzekering

meer afsluiten. Dat kan pas na
afronding van een

schuldsaneringstraject. In de
tussentijd kunnen deze minima,

volgens D66 juist het gedeelte van
de doelgroep die een dergelijke

regeling het hardst nodig hebben, er
geen gebruik van maken.  D66 heeft

gevraagd om voor deze mensen

D66 vraagt update over de
sociale innovaties  

 
D66 vindt dat de gemeente

randvoorwaarden moet stellen om
initiatieven van maatschappelijk
betrokken ondernemers zoveel

mogelijk ontwikkelkans te geven.
We willen dat de gemeente (samen

met ondernemers en sociale
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een mogelijkheid te creëren om zich
te verzekeren voor ziektekosten. 

 
Het College geeft hierop aan dat

mensen die tot 150% van het
wettelijk sociaal minimum
verdienen, ook met een

premieachterstand, onder
voorwaarden toch een beroep
kunnen doen op de collectieve

zorgverzekering. Als dit niet
gebeurt, kan deze casuïstiek

gemeld worden bij het College.

Franca Eurlings genomineerd als
beste raadslid van Nederland 

 
D66-raadslid Franca Eurlings is

genomineerd als beste raadslid van
Nederland vanwege haar inzet voor
popmuziek, kwetsbare jongeren en
het stimuleren van sportbeoefening. 

Stemt u ook? Klik dan hier.

initiatieven) zoekt naar creatieve
mogelijkheden waarop mensen mee

kunnen doen. D66 vraagt het
College om een update van de
ontwikkelingen in de stad met

betrekking tot het sociaal
innovatiefonds en het hierop

volgend eindrapport. 
 

Dankzij deze vragen stelt het
College voor om een stadsronde

over deze ontwikkelingen te
organiseren, iets dat positief werd

ontvangen door de aanwezige
raadsleden.

Stemtent: 'Ik volg de Stemwijzer' 
 

Op zaterdag 3 maart staat onze
Stemtent op Plein 1992 met de
stelling: ‘Ik volg de stemwijzer’. 

  
Met de gemeenteraadsverkiezingen
van 21 maart in aantocht, zijn ook

weer een aantal websites in de
lucht, die de kiezer moeten helpen

bij het maken van de keuze op
welke partij te stemmen. Voor

Maastricht zijn er
https://maastricht.stemwijzer.nl en

https://maastricht.mijnstem.nl.
Maakt u gebruik van deze websites
om uw keuze te maken? En volgt u

het advies dat u krijgt van deze
websites? D66 hoort het graag van

u. 
  

Het is mogelijk om met mensen van
D66 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 willen
reageren, dan kan dat via de poll
linksonder op de hoofdpagina van

onze website.
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Voor vragen, opmerkingen of afmelden voor de nieuwsbrief, mailt u naar: 
fractiemedewerker@d66maastricht.nl 

 

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

D66 Maastricht · Vergadercentrum Mosae Forum · Maastricht, 6211 DW · Netherlands 
 

mailto:maastricht.d66@gmail.com
mailto:maastricht.d66@gmail.com
https://www.facebook.com/D66Maastricht/
https://www.facebook.com/D66Maastricht/
https://maastricht.d66.nl/
https://maastricht.d66.nl/
mailto:fractiemedewerker@d66maastricht.nl
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://d66.us16.list-manage.com/about?u=f5ed8b5fd3b6dc0b18b246fed&id=33e93a954a&e=[UNIQID]&c=5504bc72a1
https://d66.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=f5ed8b5fd3b6dc0b18b246fed&id=33e93a954a&e=[UNIQID]&c=5504bc72a1
https://d66.us16.list-manage.com/profile?u=f5ed8b5fd3b6dc0b18b246fed&id=33e93a954a&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=f5ed8b5fd3b6dc0b18b246fed&afl=1

