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Voorzitter, collega-raadsleden en kijkers via de livestream thuis,

Tijdens de pre-begroting hebben wij als D66 Maastricht al veel dingen benoemd en 
besproken. En om niet in herhaling te vallen willen we nog een aantal onderwerpen 
aanstippen.

Lobby
De ondernemers in onze stad doen momenteel geen goede zaken. Dit doet pijn, kost 
banen en levert ook geen inkomsten op voor de stad. De horeca is dicht, de middenstand
en marktondernemers draaien minder omzet en kunnen hopelijk net hun hoofd boven 
water houden. Dat het moeilijk zal worden is duidelijk. Kan het College aangeven welk 
pakket aan hulp ze de lokale ondernemers kunnen bieden, m.a.w. hebben we een plan 
voor nu en een plan voor het post-Corona tijdperk?

Het College helpt daar waar het kan en dat kunnen wij meer dan waarderen. Wij horen 
dit ook van de ondernemers in de stad. Toen de horeca na de eerste coronagolf weer zijn
deuren opende, mochten ze bijvoorbeeld grotere terrassen gebruiken. Helaas was dit niet
voor iedereen weggelegd, maar daar komen we nog een andere keer op terug. Want de 
Maastrichtse Ramblas, lees “Terrassen op de middenberm van de Stationsstraat”, zou 
perfect passen in een toekomstplaatje van de stad Maastricht.

Toch willen wij ook onze bewondering uitspreken over de bijzondere initiatieven die we 
door de innovatieve geest van de horecaondernemer zien ontstaan. Van restaurants met 
een Michelinster tot eetcafés die zijn omgeschakeld van “entertainen” van gasten in hun 
restaurant, naar bezorgen en afhalen.

De creatieve cultuurondernemers die de stad rijk is gingen aan de slag met de 
omstandigheden waarin het Corona virus ze heeft gebracht. Zo was de Nederlandse 
dansdagen een digitaal evenement. En de Muziekgieterij bedacht en ging als eerste in 
Nederland, muziek en een muzikale talkshow via een livestream streamen. 

Volgens de gesprekken die we met het Centrummanagement hebben gehad zijn er dit 
jaar 600 directe en 600 indirecte banen verdwenen in de toeristische sector.
Toerisme en horeca zijn in Maastricht een grote werkgever. Hierbij een handreiking naar 
onze collega’s in de raad. Kunnen wij de strijdbijl over “te veel” toerisme in de stad nu 
begraven en samen slimme ideeën bedenken voor de herstart van dit belangrijke deel 
van de Maastrichtse economie. Graag hoor ik een reactie van onze collega’s in de Raad.

>>>



Veerkracht en verbondenheid
Wat een jaar en hoe lang gaat dat nog duren? Dan bedoelen we natuurlijk de Corona-
crisis. We zitten in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog en die moeten we 
samen bedwingen. Dit kunnen we door samen te werken, naar elkaar te luisteren in 
plaats van naar elkaar te schreeuwen en door te denken in mogelijkheden. We moeten 
“Pin Hawen” met z’n allen compromissen sluiten, ook al is dat soms moeilijk. Iedere stap 
vooruit die we daarmee zetten is een stap van herstel. D66 Maastricht wil daarom vooruit
kijken en samen die stip op de horizon zetten. Kan het College aangeven, nu we de 
omgevingsvisie hebben vastgesteld, wanneer er een duidelijke stadsvisie komt met die 
stip op de horizon?
Graag een reactie van het College.

Financieel perspectief
Tekorten lopen op en de bezuinigingen nemen toe. Ook D66 Maastricht voelt zich hier 
niet senang bij. We dachten bij de pre-begroting zicht op te hebben op de tekorten, maar
tot onze verbazing kwam er nog een extra pakket aan bezuinigingen bij. Wij zien 
bijvoorbeeld dat de kosten in de jeugdzorg alsmaar stijgen. Dat baart ons zorgen! Hoe 
komt het dat het aantal jongeren dat bij jeugdzorg terecht komt in deze regio stijgen en 
de kosten ook enorm blijven groeien? Wat D66 Maastricht betreft is voorkomen beter dan
genezen. Wat doet de wethouder aan preventie en wat gaat u doen om de kostenstijging 
te beheersen? Met andere woorden wanneer komt er licht aan het einde van deze 
(donkere) tunnel? Vragen wij ons af. Kan het College aangeven wat ze er nu aan doen 
om “im Griff” te komen, zodat we niet meer verrast worden door tekorten. 
Graag een reactie van het College.

Armoede
D66 Maastricht zet zich in voor het bestrijden en voorkomen van armoede. 
Kort geleden hebben wij als Raad eindelijk, na bijna een jaar vertraging, het 
armoedeplan vastgesteld. Wij willen dan ook graag op de hoogte worden gehouden van 
de voortgang en resultaten die behaald worden na het vaststellen van dit armoedeplan. 
Kan de wethouder ons dit toezeggen? Dat het geen eenvoudige opdracht is ook mede 
ingegeven door het Coronavirus. Maar laten we ons daarom demotiveren? Nee! Juist om 
niet nog meer mensen in de armoede te laten leven. Want 1 persoon is al 1 te veel. 

Zwerfjongeren/thuisloze jongeren
Een onderwerp dat D66 Maastricht erg aan het hart ligt.
Naar onze mening is het op dit onderwerp al een tijdje verdacht “stil”. 
Wij vragen de wethouder dan ook, hoe gaat u zich komend jaar hiervoor inzetten?
Natuurlijk, in tijden als deze moeten we kritisch zijn en keuzes maken, maar we zijn zeer
benieuwd of in de reguliere budgetten ruimte is om te blijven investeren in preventie bij 
jongeren.
Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, voordat ik ga afsluiten breng ik bij u en onze collega’s in de raad, graag het 
volgende onder de aandacht.

Er komen bij mij de laatste tijd voortdurend 2 regels naar voren, dat zijn:
Jao, diech höbs us aon 't hart gelege
Dit is zoals u weet de eerste zin van ons volkslied, het Mestreechs volkslied.
De 2de zin is:” Mestreech door alle iewe heer”.
Zouden deze regels, samen met de Stadsengel die ook de looprichtingen aangeeft in de 
stad en op de Groene loper, ons de kracht kunnen geven om van het jaar 2021 een beter
jaar te maken dan van 2020?

Voorzitter tot zo ver.


