
Maastricht 22 juni 2013 
Afdeling PvdA Maastricht, 
Bestuur en leden van de PvdA Maastricht, 
 
Op vrijdag 21 juni jongstleden heb ik fractievoorzitter Dhr. Frans Bastiaens medegedeeld dat ik niet 
meer als fractielid van de PvdA wil verdergaan. 
Ik heb aangegeven dat ik mijn zetel wil inzetten bij stadspartij Stadsbelangen Mestreech. 
Onder deze brief treft u mijn motivatie voor dit besluit. 
Dhr. Bastiaens heeft zijn uiterste best gedaan mij op andere gedachten te brengen, maar mijn besluit 
heb ik al langere tijd geleden genomen. 
Ik vind het zeer moeilijk om Frans en de fractie met dit besluit en al zijn consequenties op te zadelen, 
temeer Frans degene is die door zijn visie over de partij en de manier van omgaan met het huidige 
PvdA beleid een goed voorbeeld is van de kracht die de PvdA in huis heeft. 
Zo wens ik een ieder van u de dezelfde kracht toe en de eerlijkheid, om te doen wat volgens je hart het 
juiste is om te doen. 
 
Want dat is wat ik heb gedaan! 
 
Ursula Garnier 
 

 
 
Maastricht 23 juni 2013 
Bericht inzake de overstap van Ursula Garnier van PvdA naar SBM 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Gelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit.  
Geen klassenmaatschappij, problemen oplossen op basis van gelijkwaardigheid, 
en gelijke kansen voor iedereen. 
 
Dit zijn volgens mij uitgangspunten waarlangs besluiten genomen moeten worden door de PvdA.  
Met grote teleurstelling heb ik vooral het laatste jaar de besluiten die zijn genomen door onze partij in 
Den Haag tegen ieder mogelijk licht gehouden, maar zonder een voor mij, duidelijke 
verantwoordelijkheid en motivatie naar bovenstaand principe. 
Het nieuwe regeerakkoord VVD/PvdA heeft een dominante invloed op mijn functioneren als 
gemeenteraadslid voor de PvdA. 
Ik heb grote moeite met de gemaakte keuzes en gevolgen van het akkoord. 
Vooral met de bezuinigingen ten aanzien van de sociale pijler en dan met name de manier waarop en 
de snelheid waarmee. 
Ik kan dit niet verdedigen of uitleggen aan de inwoners van onze stad. 
De gevolgen van de stapelingen worden steeds meer zichtbaar en ik heb niet het gevoel dat wij dit op 
lokaal niveau ook maar enigszins kunnen compenseren. 
Daardoor kan ik ook niet meer overtuigend als PvdA raadslid het vertrouwen waarmaken van onze 
burgers. 
De druk en de beperkingen die ik voel maakt dat ik dat ik mij daardoor niet meer als vanzelfsprekend 
“thuis” voel binnen de PvdA, en om die reden heb ik besloten mijn raadszetel niet meer in te zetten 
voor de partij. 
 
Ik ben nog steeds enorm gedreven om mijn taak als volksvertegenwoordiger uit te voeren, geheel en 
vooral in het belang van de inwoners en de toekomst van Maastricht.  
Daarom zal ik na het zomer reces als raadslid aanschuiven bij de fractie Stadsbelangen Mestreech. 
In deze tijd waarin steeds meer verantwoordelijkheid word gelegd bij de lokale overheid en er dus 
steeds meer beleidsvrijheid word toegekend aan de gemeente, vind ik het van belang om zonder enige 



beperking of terughoudendheid en zonder ook maar enige druk van “bovenaf” maatregelen en 
besluiten te nemen die ten alle tijden in het belang zijn van deze stad en haar inwoners. 
Graag wil ik mij committeren aan Stadsbelangen Mestreech; “het belang van de burgers van 
Maastricht staat centraal door vanuit de samenleving, in alle lagen van de bevolking, het “spel” van 
hoor en wederhoor leidend te laten zijn in de overwegingen bij besluitvorming.” 
Ik wil mijn dankbaarheid uitspreken voor de ruim 7 jaar dat ik fractielid mocht zijn van de PvdA 
Maastricht. 
Het was bron van inspiratie, de basis en leerschool voor mijn politieke ervaring, en de mogelijkheid 
om iets te kunnen betekenen voor de Maastrichtse samenleving. 
Ik heb respect voor het enthousiasme, de overtuigingskracht en de gedrevenheid van mijn mede fractie 
leden.  
 
Natuurlijk hoop ik dat er begrip zal zijn voor mijn besluit en respect voor mijn keuze.  
Vooral omdat wij als raad weliswaar ieder met zijn eigen motivatie en ieder op zijn eigen manier het 
gezamenlijk doel hebben het beste te willen voor Maastricht, haar inwoners en de toekomst van onze 
stad. 
Mochten er vragen zijn dan sta ik u graag te woord, 
Ursula Garnier 
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