Voorzitter, College, collega-raadsleden en kijkers via de
livestream,
D66 Maastricht is trots op Maastricht, de stad van ons allemaal,
maar ook een stad die altijd in beweging is! Dit zijn de woorden
die ik vorig jaar gebruikte bij mijn opening in de kaderbrief van
2019. Ik gaf daar aan dat we met een goed gevoel naar de
cijfers van de gemeente keken. Ik zei zelfs, we staan er
financieel goed voor! Binnen een paar maanden was het
helemaal anders. We gingen van € 6 miljoen naar € 10 miljoen
naar € 12 miljoen naar € 25,7 miljoen tekort!
Wij hebben als gemeente onze zaken dus niet op orde! En nu
het een zaak van aanpakken is en we met alle partijen onze
schouders er onder moeten zetten, haakt op het moment van
moeilijke en pijnlijke keuzes maken ook nog een coalitiepartij af.
Wij als D66 Maastricht nemen wel onze verantwoordelijkheid!
En nee, wij zijn ook niet blij dat bepaalde keuzes moeten
worden gemaakt. Hadden deze keuzes anders gekund?
De toekomst zal het leren, maar nu moeten we doorpakken.
Want laten we eerlijk zijn; alleen vanuit een constructieve
samenwerking vanuit alle geledingen kunnen we deze stevige
klus klaren en de dynamiek weer terug brengen in onze stad.
>>>
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Het Sociaal Domein
Voorzitter,
Problemen in het sociaal domein vereisen een oplossing die
ook onder andere daar moeten worden aangepakt. We
begrijpen dat er nu zaken onoplosbaar zijn en het mes daarom
ook in andere zaken van de begroting moet. Een onderwerp
waar we als fractie ook pijn hebben gevoeld en frustratie, want
hoe is dit nu zo uit de hand gelopen? Als raad wil je in control
zijn, wil je de cijfers weten en wil je de stad nog beter maken
dan dat die al was.
Als je dan telkens geconfronteerd wordt met de feiten waarbij
de tekorten oplopen en we uiteindelijk fors moeten bezuinigen,
kunnen we niets anders zeggen dan dat dit pijn doet en we dit
graag anders hadden gezien.
Wel vinden wij het goed dat er nu duidelijk gecommuniceerd
wordt naar de inwoners van onze sociale stad.
Een verhaal dat niet gekleurd is, maar waar enkel feiten worden
benoemd. D66 Maastricht vindt het dan ook goed om te zien
dat veel mensen/organisaties hun bijdrage hebben kunnen
leveren, digitaal of fysiek.
Het is goed te zien hoeveel mensen zich betrokken voelen,
ondanks dat we weten dat het voor veel mensen een enorme
strijd is en het oneerlijk en pijnlijk voelt als er iets voor hun weg
valt. Wij zijn dan ook van mening dat het goed is dat we terug
gaan naar de basis.
Maar schrik niet, D66 Maastricht zal niet instemmen met alle
voorgestelde bezuinigingen. Alle wettelijke voorzieningen
blijven in stand en daar waar het kan, toch nog net iets ruimer
dan wat wettelijk verplicht is. Daarom dienen we samen met
andere partijen het amendement in dat de kleinste schouders
niet de grootste lasten dragen.
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Vroegtijdige signalering en preventie zijn dan ook belangrijk om
mogelijk grotere problemen te voorkomen. D66 Maastricht
gelooft nog steeds in de eigen kracht van onze inwoners om te
komen tot adequate oplossingen voor hun problemen en waar
nodig worden deze oplossingen ook nu en in de toekomst
ondersteund door hulpverleners.
Geacht College, gaat u nu resultaat gericht aan de slag en op
wat voor termijn kunnen wij resultaten verwachten? En kunt u
ons garanderen dat de problemen die er zijn nu ook echt
worden aangepakt door u en de ambtelijke organisatie?
Graag een reactie van het College!
Personeel
Wat heeft de gemeente Maastricht veel medewerkers in dienst.
Als we de getallen lezen in het memorie van antwoord op
vragen van de Raad, zien wij dat veel mensen in een hogere
leeftijdsgroep zitten en dat de komende jaren veel mensen
gezien hun leeftijd zullen uitstromen. Er is al een selectieve
vacaturestop en dat is goed vinden wij. Onze oproep aan het
College en de Gemeentesecretaris is dan ook, om kritisch te
kijken naar onze eigen ambtelijke organisatie, want het kan
toch niet zo zijn dat overal op bezuinigd wordt, maar dat we zelf
niet in de spiegel kijken. Zitten alle medewerkers wel goed op
hun plek en doen deze medewerkers wel wat ze moeten doen?
Graag een reactie van het College!
En misschien is Kostenbesparend dan wel het toverwoord.
Zeker als we kijken naar de kosten van externe inhuur. Wij
vermoeden dat daar als eerste op bezuinigd kan worden.
Want hoe verklaren we de als maar toenemende groei van
deze inhuur?
Graag een reactie van het College!
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Voorzitter,
Wij als Raad moeten ook iets doen vinden wij en dat doen we
door het amendement dat mede door ons wordt ingediend,
waarin wij onszelf korten op het fractiebudget waarmee wij
werken.
Voorzitter,
Dan iets anders, zojuist memoreerde ik aan de leeftijdsgroepen.
Tot onze verbazing zagen we zelfs dat 1 persoon in dienst is bij
de gemeente in de leeftijdscategorie van 70-75 jaar. Is dit dan
de stadsengel vragen wij ons dan af? Uiteraard hoeft het
College hier niet op te reageren, dit i.v.m. de privacywet.
Voorzitter,
Graag wil ik namens D66 Maastricht het college meegeven en
op het hart drukken, goed de vinger aan de pols te houden bij
de exercitie die in het Sociale Domein moet worden uitgevoerd.
Maar verlies daarbij niet de andere domeinen uit het oog! Integraal werken heet dat met een populair woord.
Daarnaast is creatief omdenken – denken in oplossingen – een
goed idee in plaats van denken in problemen. Een voorbeeld
daarvan is de manier waarop het college heeft gereageerd in
de kwestie “Maastrichtse Ramblas op de Stationsstraat”. Een
verzoek van ondernemers om terrassen toe te staan in de middenberm van de straat werd 'rücksichtslos' afgewezen. Een duidelijk voorbeeld van niet meedenken, maar alleen problemen
zien.
Graag een reactie van het College of ze ons standpunt delen en wat ze er aan gaan doen?
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Sport en beweging
Voorzitter, zoals gezegd, bezuinigen doet pijn en iedereen gaat
dat helaas voelen. Dus ook voor de sporters en de
sportverenigingen in Maastricht.
D66 Maastricht is groot voorstander van het stimuleren van
sporten en bewegen. We zien het belang in van hoe bewegen
en sporten bijdraagt aan een gezonde leefstijl en het sociaal
maatschappelijke belang. Het doet ons dan ook eens te meer
pijn dat we ook op het gebied van sport moeten inleveren om
onze gigantische financiële bezuinigingsopgave aan te kunnen.
Zoals duidelijk zal zijn doen we dit niet van harte maar we
begrijpen het wel.
Door het niet versneld laten oplopen van de buitensporttarieven
denken wij dat dit goed is voor het sportklimaat in Maastricht.
Afgelopen jaren hebben Maastrichtse verenigingen laten zien
hoe de liefde voor hun club leidt tot nieuwe inzichten, variërend
van het zoeken naar hoe ze elkaar kunnen aanvullen en
versterken tot aan het herstructureren van het eigen
huishoudboekje.
Cultuur
Voorzitter,
Even leek het wel weer juni 2011. Wij dachten even terug aan
de kaalslag van bezuinigingen van het kabinet destijds op
cultuur. Gaat dit ook in Maastricht gebeuren dachten wij?
Zelfs Jazz Maastricht stond weer op de lijst, terwijl afgelopen
jaar de raad nog had besloten dat deze bezuiniging niet door
mocht gaan. Wij vroegen ons zelfs af of de wethouder van
Cultuur misschien niet van Jazzmuziek houdt? En als we dan
toch omdenken, waarom niet Jazz in ons poppodium de
Muziekgieterij met op de tuba onze wethouder van cultuur.
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Wel zijn we erg blij en verheugd dat het door ons ingediende
amendement veel cultuur voor Maastricht behouden blijft.
Voorzitter, dan toch van deze plek een woord aan RTV
Maastricht, ik heb nog nooit zoveel politieke partijen op RTV
Maastricht gezien als de laatste maanden. Ze hebben zeer
goede actie TV gevoerd, dat moeten we toegeven. Maar of het
de juiste manier is om met gemeenschapsgeld om te gaan,
daar hebben we dan weer vraagtekens bij. D66 Maastricht
hoopt dan ook dat RTV Maastricht deze daadkrachtige televisie
blijft maken de komende jaren.
Voorzitter, voor dat ik ga afronden wil ik het nog even hebben
over investeren.
Anticyclisch investeren
Tijdens de jaarrekening van 2019 pleiten wij er al voor dat
Maastricht moet blijven investeren in moeilijke tijden in onze
stad. Juist in slechtere tijden zou de overheid meer moeten
investeren om sterker uit de crisis te komen. Laat de belangrijke
projecten op gebied van infrastructuur en bouwen vooral
doorgaan. De stad heeft het nodig om klaar te zijn voor de
toekomst.
Voorzitter tot zover mijn eerste termijn.
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