
 

Bijdrage D66 begroting 9 november 2021

Voorzitter,

Het coronavirus leek op zijn retour en de weg naar het ‘nieuwe normaal’ lag open. 
Maar de coronacijfers van afgelopen weken en dagen, zorgen ervoor dat we de 
komende tijd nog met samengeknepen billen deze cijfers in de gaten gaan houden 
en waarschijnlijk niet zullen ontkomen aan verscherpte maatregelen. Zoals ook het 
OMT vorige week al aangaf, brengen komende maanden nog een grote mate van 
onzekerheid met zich mee.

En onzekerheid is niet het woord waar ik eigenlijk mee wil beginnen. Normaal begin 
ik onze bijdrage altijd met wat goed gaat of wat beter moet. Maar vandaag wil ik 
graag beginnen met iets wat bij mij persoonlijk leeft. Iets wat mij een trots gevoel 
geeft, iets waarop je trots mag zijn en dat is om inwoner van Maastricht te zijn. 

Voorzitter,

“Ik vind dat Maastricht de allermooiste stad van Nederland is, zo niet van de wereld”. 
Wij, de 39 volksvertegenwoordigers van Maastricht, zijn bevoorrecht om alle 
Maastrichtenaren te mogen vertegenwoordigen in deze raad. En wij moeten ons 
bewust zijn van onze impact en onze woorden die wij zorgvuldig moeten kiezen, om 
dat voorrecht geen onrecht aan te doen.

Voorzitter,

Vooruitkijkend naar 2022 staan we, mits we zuinig zijn en ons beperken met al onze 
wensen, er goed voor lijkt ons. Want iedereen heeft een verlanglijstje en die heeft 
D66 Maastricht uiteraard ook. En bovenaan ons verlanglijstje staat deze keer 
zuinigheid. Wij vragen dan ook geen extra uitgaven, maar hebben wel enkele 
suggesties wat beter kan.
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Voorzitter,
De motie buurtgericht werken 

Als D66 Maastricht hechten wij veel waarde aan participatie. Hierbij is het van belang
dat wij van buiten naar binnen participeren. Wij moeten enkel een faciliterende rol 
aannemen. Toen CDA en PvdA met een motie kwamen om participatie te vergroten 
vonden wij dat een geweldig plan. Hier heeft namens ons Claudia Demas in 
meegedacht en meegeschreven. Het onderzoeken van deze opties is van belang 
voor de verder ontwikkeling van participatie. Het moge duidelijk zijn dat we de motie 
dan ook mee indienen.

Voorzitter,

Een van die suggesties die beter kan is de inrichting van de stationsomgeving.
Beter gezegd de Ramblas vaan Mestreech. U zult wel denken daar is D66 weer met 
zijn Ramblas. En in onze ogen strekt de Ramblas zich uit vanaf het station tot aan de
Sint Servaas brug. En wat ons betreft rollen we deze Ramblas nog verder uit.
Het is jammer dat er continu wordt doorgeschoven met beslissingen en dat, zoals wij 
het begrijpen, steeds andere partijen dan de gemeente spelbreker zouden zijn.
Zijn wij nog wel baas in eigen stad? Het onderwerp staat de komende weken weer 
op de politieke agenda, maar word het niet tijd om knopen door te hakken?
Graag een reactie van het College.

Voorzitter,

D66 stond in juli, tijdens de behandeling van de kaderbrief stil bij jeugd en bij de €8,8 
miljoen die wij extra kregen voor compensatie. Maar we hadden ook gedachten over 
de subsidieregeling perspectief voor jongeren. Het College bij monde van de 
burgemeester en wethouder Jongen hebben toegezegd om vóór de begroting met 
een plan van aanpak te komen. Wij hebben deze niet ontvangen en daar zijn wij zeer
teleurgesteld over!

Geachte College, zoals u weet is vooral in deze tijd die komen gaat een kinderhand 
gauw gevuld, maar om nu met gebakken lucht te blijven zitten stemt ons treurig, 
zeker na de toezeggingen van onze Burgemeester op de gedenkwaardige 
vergadering van 14 juli en de toezegging van wethouder Jongen om dit samen met 
de Burgemeester op te pakken tijdens de vergadering van 20 juli. Uiteraard kan er 
altijd een vertraging zijn, maar dan vragen wij ons af waarom wij niet zijn 
geïnformeerd.
Graag een reactie van het College.
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Voorzitter,

D66 draagt het burgerinitiatief om te komen tot een urban sportspark een warm hart 
toe. Het is een eigentijdse manier om een impuls te geven aan sportbeleving met 
name van jongeren. We hebben vernomen dat er met meer dan 8 tot 13 
verschillende afdelingen bij de beoordeling van dit initiatief betrokken zijn, onze vraag
aan het College klopt dat? Geachte College bent u het met ons eens dat het voor de 
initiatiefnemers frustrerend en omslachtig is om de juiste weg te vinden om hoe en 
wat te organiseren. Wat vindt het College van dit initiatief? En als het College dit ook 
een goed plan vindt: wat gaat het College doen om de initiatiefnemers daarbij te 
ondersteunen? We horen het graag van het college.

Voorzitter,

Groene schoolpleinen willen wij toch ook in Maastricht? D66 roept het College op om
subsidie aan te vragen bij Provincie Limburg om schoolpleinen van Maastrichtse 
groener te maken. D66 komt met deze oproep omdat in het provinciaal parlement 
een motie is aangenomen die dit mogelijk maakt. De motie “groene schoolpleinen” 
aldaar werd in gediend door D66, PvdA, CDA, GL, 50Plus en de SP. 
Graag een reactie van het College

Voorzitter,

Handhaving is een onderwerp wat bij vele partijen hoog op de agenda staat.
En hoeveel handhaving er nodig is ook een vraag die wij als gemeenteraad ons vaak
afvragen. Laats nog was er een motie van LPM die vroeg om 2fte extra handhaving, 
waarop wij ons afvroegen waarom geen 6,10 of 20 Fte erbij? Toen wij hoorden dat 2 
fte effectief 87,5 dag per jaar opleverde, dit was de uitleg van de burgemeester 
tijdens de raadsvergadering van 19 oktober schrokken wij niet alleen, maar vielen we
stijl achterover! En op 5 november komt er een RIB met daarin de zin: ”Per 1 januari 
2022 wordt deze opgevuld met in ieder geval 5!!! 5!!! nieuwe handhavers. Dit zorgt 
voor meer robuustheid van het team en mogelijkheden om op onderdelen meer inzet 
te plegen”. Einde citaat.

Misschien krijgen we medio december een RIB met daarin dat het College nog eens 
5 fte vacatureruimte heeft gevonden? Graag horen wij van het college waar deze 
verloren handhaverfuncties vandaan komen. 
Graag een reactie van het College.
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Voorzitter,

Op 4 november hebben de ministers Grapperhaus en De Jonge in een brief aan de 
Tweede Kamer gemeld dat binnen het experiment gesloten coffeeshopketen 
inmiddels 7 telers zijn aangewezen om legaal hennep en hasjiesj te produceren voor 
de verkoop in coffeeshops in 10 deelnemende gemeenten.

De ministers bepalen in overleg met de betrokken burgemeesters en de telers het 
startmoment dat kan worden geleverd aan de coffeeshops. Het is aan gemeenten 
om nu met de telers en de directe omgeving waar de bedrijven zich vestigen, vorm te
geven aan de inrichting, en de communicatie hierover, die past bij de lokale situatie.

Hoewel er recentelijk nog sprake was van een mogelijk uitstel van het experiment, 
blijkt dat de ministers in gesprek zijn of gaan met de burgemeester.

Daarom de vraag aan de burgemeester wat de stand van zaken is voor onze stad, 
welke gesprekken hebben plaatsgevonden en welke mogelijke financiële effecten er 
voor onze begroting voor de komende jaren zullen zijn. Met andere woorden valt nog
alles binnen budget of krijgen we meer geld als gemeente van de rijksoverheid?

Zonder afbreuk te doen aan de legalisatie van wiet is de relatie naar ondermijnende 
praktijken helaas snel gelegd. Op onze vragen schrijft de burgemeester dat er al heel
veel gebeurt en verwijst naar een RIB “Maastricht weerbare stad”. Als hier dan alles 
instaat wat we doen op de vragen die wij gesteld hebben, blijft alleen de persoonlijke 
mening van de burgemeester over dat deze tegen legalisering van softdrugs is.
Dat is toch vreemd, zeker als we zien dat we als stad wel meedoen aan de proef van
“gemeentelijke wiet”. We roepen de burgemeester op om de persoonlijke aversie 
tegen softdrugs, lees wiet, opzij te zetten het Manifest als nog te ondertekenen.
Graag uw reactie.

Voorzitter,

En tot slot voorzitter willen wij onze waardering uitspreken voor de talloze initiatieven 
die samen met studenten ook weer dit afgelopen jaar op innovatieve en creatieve 
wijze zijn ontwikkelt. D66 Maastricht blijft trots op haar studenten. Wij denken aan het
Maastricht van morgen. U mag daarom ook van D66 verwachten dat wij ons blijvend 
zullen inzetten voor een gemeente die deze initiatieven koestert, vergroot en mede 
de randvoorwaarden schept voor een bloeiende, diverse studentenstad.

Voorzitter tot zo ver.
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