
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Algemene Ledenvergadering PvdA Maastricht 
zaterdag 9 maart 2013 
vanaf 10.00 uur 
Fractiehuis PvdA Maastricht, Frankenstraat 122, Maastricht 
 
AGENDA 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
* De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Zij feliciteert George van Loo 
die vandaag jarig is. 
* Zorgen worden geuit over ontwikkelingen in Noord-Korea. Ook zorgen worden zorgen 
geuit over de betekenis die gehecht wordt aan de Cito-toets, waardoor kinderen in 
statistiek verdwijnen. 
 
2. Mededelingen 
* CPB-cijfers: er komt een bijeenkomst in de regio met verschillende kamerleden. 
* 14 april: Alles van Waarde Debat wordt georganiseerd in Ipanemasetting. Oproep de 
stukken die daarbij horen goed te lezen. André Postema zal het debat leiden. Het is 
belangrijk dat onze afdeling tijdens het congres op 27 april a.s. Een eigen geluid laat 
horen, we zijn immers de meest internationale streek. 
* 27 april a.s. Bijeenkomst over Ombudswerk, georganiseerd door landelijk PvdA vanaf 
19.30 uur in het fractiehuis. 
* 23 maart a.s. fractie bezoekt Heugemerveld vanaf 12.00 uur; vanaf 14.00 uur spreekt de 
fractie met het buurtplatform in La Belletsa.  
* 17 maart a.s. Vanaf 12.00 uur. Ipanema over zorg. Gastspreker is Jeroen Hoenderkamp, 
werkzaam bij gemeente Maastricht. Ook: Jan Maarten Nuyens, bestuursvoorzitter Groene 
Kruis Domicura. Peter van Dijk, deputé. Sheila Orischen, zorgondernemer in Wyck. Mieke 
Damsma, wethouder Maastricht. 
* 23 maart a.s. PvdA belastinginvuldag in Malberg. 
 
3. Verslag ALV 17 november 2012 
* Oproep: bijhouden fractiehuis - beheerders of conciergeactige werkzaamheden. 
* Oproep: hulp bij voorbereiden congres, nieuwe conrgresafgevaardigde! 
 
4. Politieke actualiteit 
– Berichten uit de gemeenteraadsfractie Maastricht (Frans Bastiaens) 
* Frans: Er komen veel plannen op ons af, maar het verhaal over het waarom van de 
keuze is niet altijd duidelijk. Vanuit PvdA landelijk wordt er  
* Winkeltijden: Werkgelegenheid was belangrijk punt. Mensen moeten betrokken worden 
bij de beoordeling/evaluatie. Bereikbaarheid en mobiliteit belangrijk aandachtspunt. 



* Kanteling WMO. Caberg-Malpertuis: zorg in de wijk in eigen netwerk van de zorgvragers. 
Samenwerking tussen de professionele zorgverleners in de buurt. In juni gaat de fractie 
met die wijken spreken. 
* Muziekgieterij: tijdelijke locatie, misschien wel optie om daar te blijven. De raad moet 
vinger aan de pols houden. 
* Drugsproblematiek: het wordt ernstiger. Raad heeft nog een meerderheid voor 
coffeeshopbeleid. 
* Financiering Buurtplatforms: Enkele partijen in de raad blijven stoken, maar het rapport 
van de rekenkamer laat zien dat er weinig mis is. Anita van Ham een korte toelichting. 
PvdA blijft erbij dat het om de inhoud moet gaan. Steun blijven geven en uitspreken. 
Subsidieverordening: beperkte verantwoordingsplicht. Niet amendement steunen dat er 
een accountant nog naar zou moeten kijken. 
De leden roepen de fractie op om een duidelijk signaal te geven dat de PvdA boven het 
"negatieve" staat. PvdA-standpunt is nog niet voldoende zichtbaar. 
* Inspraak- en participatie-voorstel: Peter Otten geeft aan dat ROMM-werkgroep de 
ontevredenheid heeft uitgesproken. De behandeling in de commissie was oninspirerend. 
Voorbeelden van slechte uitwerking zijn Bestemmingsplan Centrum en plannen 
ondergrondse parkeergarage Tapijnkazerne. Antoine van Lune licht toe dat er twee 
voorstellen zullen worden gedaan vanuit de PvdA over cultuuromslag en nieuwe 
inspraakvormen. MaastrichtLab mag nooit in de plaats treden van burgerparticipatie. 
De leden uiten hun zorgen over het serieus nemen van input vanuit de leden c.q. 
bewoneners. 
 
– Berichten uit de statenfractie (Weike Medendorp) 
* Weike is niet aanwezig om toelichting te geven. 
 
5. Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2014 
– Toelichting op de procedure 
– Toelichting op de criteria 
De voorzitter geeft toelichting. Kandidaatstelling tot en met 1 juni 2013. Brief aan de leden 
met criteria is gepubliceerd op de website vanaf heden. 
Lijsttrekker: bestuur wacht af hoeveel kandidaten er zich melden. Begin november 2013 
valt beslissing. 
Wethouders: Eerst verantwoordelijkheid bij fractie. In overleg met Bestuur en ALV. De 
commissie Reehuis-adviezen worden nu niet vastgelegd in beleid. Blijft wat het bestuur 
betreft open voor discussie. 
* In stemming wordt gebracht om de lijsttrekker al in september te kiezen: zes leden 
stemmen voor, 12 leden stemmen tegen, enkele leden onthouden zich. het voorstel wordt 
afgewezen. 
 
6. Verkiezingsprogramma GR2014 
* Jan Herman geeft een toelichting. Er komt een sneuvelnotitie (inventarisatie en 
waardering van allerlei - landelijke, locale - programma voorstellen op 2 april a.s.. 
Voor de zomer conceptprogramma klaar. Daarna vorm van presenteren kiezen. 
Verkiezingskrant? 
De leden roepen op Van waarde en de voorjaarsnota mee te nemen. 
 
7. Financiën 
– Realisatie en Verantwoording 2012 
Dick geeft korte toelichting. 



Kascontrolecommissie: Ad van Wijhe heeft bekeken en positief geoordeeld. Lieke Kuiper 
was helaas verhinderd wegens ziekte. Zij zal later nog met de penningmeester overleg 
voeren. 
Rens Knegt: ik mis de zgn. Ipanema- gelden. Dick geef aan dat hij dat nog niet heeft 
opgenomen, omdat de stukken - programma e.d. - niet compleet waren. 
Onder voorbehoud van akkoord positief oordeel kascommissie gaat ALV akkoord. 
 
8. Landelijk congres 27 april 2013 
– Toelichting en procedure amendementen en (actuele) moties (Antoine van Lune) 
* Het congres wordt voorbereid met Valkenburg, Eijsden Margraten en Meerssen. 
* Tot 15 maart is er voor de leden om voorstellen en ideeën voor amendementen in te 
brengen.  

 Aanwijzen afgevaardigden. 

  
* Aleida Berghorst en Rens Knegt melden zich aan. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
* Rens Knegt heeft geïnventariseerd opleidingen voor raadsleden en belangstellenden. 
Landelijk aangeboden cursus en zelf georganiseerd initiatief, bijvoorbeeld met Joop van 
den Berg. 
* Dick: 1 mei viering. Voorstel is gerestaureerde SDAP-vaandels te overhandigen aan het 
Limburgs Museum te Venlo. Nadere info volgt. 
* Antoine: campagnecommissie wanneer komt die op de agenda van de ALV? 
- Liesbeth trekt de permanente campagne. GR2014 zal zich uitkristalliseren in de zomer. 
* Jean: permanente campagne over regionale onderwerpen? 
- Monique geeft aan dat er overleg is met o.a. deputés. Initiatieven zijn weer in gang gezet. 
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