
Algemene ledenvergadering PvdA Maastricht
dinsdag 25 juni 2013, 19.30 uur
PvdA Fractiehuis, Frankenstraat 122

AGENDA

1. Opening + vaststellen agenda
- Monique opent de vergadering en heet allen welkom.
- Binnengekomen is een stuk Programma Zjeng 2.0, ter bespreking bij punt 5 en 6.
- Ursula Garnier heeft de fractie verlaten en neemt haar zetel mee naar Stadsbelangen 
Mestreech. Vrijdag 22 jl. is haar bericht binnengekomen. Het vertrek is zaterdag in de 
fractie, in bijzijn van afdelingsvoorzitter, besproken. Ursula heeft enkel op papier en per 
mail gereageerd. Ursula is geroyeerd als lid van de PvdA.
> Donderslag bij heldere hemel of wel aangekondigd? Nav Rutte II heeft Ursula nooit 
initiatieven genomen om beleid breed te bespreken in de afdeling.
> Nelleke merkt op dat SBM altijd meestemt met de coalitie, behalve op tramdossier en 
50/60 dagen Vrijthof.

2. Mededelingen
- Financiën – kascontrole (Dick Veul)
Dick is afwezig. Monique deelt mee dat de kascontrolecie (Lieke Kuiper en Ad van Wijhe) 
akkoord is.
- JS Maastricht (Bo Lemmens)
Bo vertelt kort over de ALV van 24 juni 2013. Afscheid van heroprichter Lieke Kuiper. Bo 
stelt nieuwe bestuur voor. Bo voorzitter, Sander penningmeester, Lianne secretaris, Frans 
bestuurslid leden, Andrea algemeen bestuurslid.
- Ombudsteam (Aleida Berghorst)
Aleida deelt mee dat het Ombudsteam van start is en begint te lopen. Verzoek tot het 
meenemen en ophangen van posters over het Ombudsteam in de stad.
- Gewest.
Op 22 juni jl. is tijdens ALV Gewest de scoutingnotitie aangenomen. PvdA Maastricht heeft 
tegengestemd i.v.m. constructie scoutingcie/kandidaastellingscie. Jean Dols is door het 
bestuur PvdA Maastricht gevraagd om als scout op te treden. 
- Vacature bestuur i.v.m. vertrek Anna Barbara Baburek.
Anna Barbara is verhuisd naar Heerlen.

3. Verslag ALV 9 maart 2013 (bijgevoegd)
Goedgekeurd. N.a.v. wordt opgemerkt dat tussentijds de termijn voor kandidaatselling is 
verlengd tot 25 juni.

4. Politieke Actualiteit



- Frans Bastiaens, fractievoorzitter: Frans is helaas afwezig. Monique leest brief van Frans 
voor.
Nelleke voert als vice-fractievoorzitter het woord. 
- Kadernota was "rustig" i.v.m. verkiezingsjaar?! Moties en voorstellen vanuit de PvdA 
ingediend en daar hebben we goed de krant mee gehaald.
> Werk en economie. Motie arbeidsmarktbeleid voor jeugd. Voortgekomen uit 
Ipanemadebat over jeugdwerkeloosheid en geïnspireerd door aanpak Venlo.
> Veiligheidsbeleid. Veilige buurten, wijkteams moeten impuls krijgen. Ook plan voor 
referendum regulering achterdeur. Heerlen, Sittard en Roermond staan hier achter. Bij 
begroting zal motie komen, Limburg/pvda-breed.
> Cultuur. Wat als op 6 september CH2018 niet aan Maastricht toevalt? PvdA blijft de 
doelen nastreven. Wethouder gevraagd om plan uit te werken. 15 september Ipanema 
over CH2018.
> Zorg en Welzijn. PvdA heeft zorg uitgesproken naar wethouder over het uitblijven van 
ideeën over innovatieve initiatieven.
- Parkeren onder Tapijnkazerne. Motie ingediend over doen van onderzoek naar 
parkeermogelijkheden. Albert geeft een toelichting vanuit het college: vier P&R op de 
ribben van de stad en drie trein/bus-locaties aan de rand. Anita beantwoordt vragen van 
de leden over de motie.
> Student en stad. Sinds september 2012 al bezig met burgers nadenken over student en 
stad. PvdA (initiatiefnemer Antoine) heeft plan gepresenteerd. Nu motie om zo snel 
mogelijk met een beleid te komen, met name voor internationale studenten.
- Jacques praat leden bij over Muziekgieterij in Timmerfabriek; 1.6 miljoen uitgetrokken.
- Jacques vertelt dat alle partners in de CH2018 ook financieel commitment tonen. Op 6 
september is het uur U. Met of zonder Europese titel: we realiseren het!

5. Kandidaatstelling GR2014
Guido licht de "opwelling" Zjeng 2.0 toe (zie bijlage). Radicaal voor inhoud kiezen is van 
belang. Zjeng is een beetje met een knipoog. Juist is bedoeld niet te beperken tot de 
"echte" sjeng, maar juist inclusief te zijn en alle inwoners oud en nieuw te betrekken bij de 
Maastrichtse sociaal-democratie. De groep pleit voor een inhoudelijke ALV over 
uitgangspunten/ijkpunten.
> Bo namens JS Maastricht: hebben de opstellers zich gekandideerd? Neen.
> Hassan: Zjeng tja. Stelt vraag naar transparantie-opmerking. Beeld is niet zo bij hem dat 
het ontransparant is.

Monique: bestuur raadt de voorgestelde verlenging kandidaatstellingstmijn af. 
Kandidaatstellingscie heeft planning gemaakt op basis van termijnen Kiesraad.
21 september wordt door ALV het programma vastgesteld.
16 november wordt de kieslijst door de ALV vastgesteld.
> Termijn coulancewijs verlengen tot 1 juli 2013. ALV stemt in.
> Lijsttrekkers melden zich voor de kandidatenlijst als raadslid en bij Vz of secretaris voor 
ambitie lijsttrekker voor 15/9.

Wiel, namens de kandidaatstellingscie: komende twee weken worden de kandidaten 
gebeld voor een afspraak met de commissie. Iedere maandag in juli en augustus zijn er 
gesprekken.

6. Presentatie Programmacommissie
Presentatie discussiestuk (bijlage) door Jan-Herman, als voorzitter cie, en Nelleke als 
vice-fractievoorzitter.
Uitgangspunten:



- Werk werk werk
- Solidariteit
- Samen verantwoordelijk, democratisering en burgerschap
- (Eu)regionaal
- Duurzaamheid

- 4 juli, 20.00 uur in het fractiehuis. Uitgangspuntendiscussie en concrete invulling.

- Monique: campagne krijgt bijna noodgedwongen wel een locale coleur.
- Ron: hoe maken we het concreet? Niet iets roepen omdat we denken dat mensen het 
willen horen, maar opschrijven wat we willen zeggen.
- Bo: ik mis thema veiligheid.
> Nelleke, ja, veiligheid is een thema dat bovenaan staat. In dat thema moeten we kijken 
naar de betekenis van deze uitgangspunten.
- Hassan: ik vind dat we helder moeten communiceren met en over resultaten. Alles in 
duidelijke woorden, begrijpelijk voor de burger.
> Nelleke: het programma moet leesbaar zijn en voorbeelden geven van resultaten die 
behaald zijn. Concrete voorstellen voor de toekomst.
- Anna Barbara: ik mis de decentralisaties op de drie onderwerpen.
> Nelleke: zie antwoord over veiligheid.

7. Rondvraag
- Aleida roept op tot ledenwerving en deelt lidmaatschapkaarten uit.
- Leo: oproep tot kritisch benaderen van Den Haag. 

8. Sluiting
Monique sluit de vergadering om 22.20 uur.


