
 
 
Amendement: De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 22 oktober 2013, 

behandelende de begroting,  

Constaterende dat: 

        Maastricht niet is gekozen tot Europese culturele hoofdstad 2018; 
        Sindsdien de burgemeester van Maastricht en de gouverneur hard werken om 

op basis van de ontstane relaties te werken aan een Euregionale aanpak; 
        Het doel van dit project was om de sociaaleconomische transformatie van 

Maastricht en de Euregio te ondersteunen en te versnellen en daarmee 

ondermeer; werkgelegenheid te creëren en het strategisch beleid m.b.t. 

Maastricht cultuurstad te realiseren; 
        Het tweede speerpunt van de economische visie zich richt op complete 

cultuurstad: het versterken van de relatie tussen economie en cultuur (Made in 

Maastricht); 
        er een grote bezuinigingsopgave is vanaf 2015. 

Overwegende dat: 

        Gereserveerde gelden voor projecten die geen doorgang vinden terugvloeien 

naar de algemene middelen 
        Een sterke creatieve industrie een grote impuls is voor de kenniseconomie 
        Een investeringsfonds voor cofinanciering van projecten die werkgelegenheid 

opleveren nodig is 
        grensoverschrijdende samenwerking en verbindingen tussen jong en oud een 

versterking zijn voor de sociale-, culturele en economische ontwikkeling van de 

stad 
        Een impuls voor Maastricht Cultuurstad in Euregionaal verband noodzakelijk 

blijft, zodat cultuur als motor voor de sociaal economische versnelling kan 

blijven dienen. 
  

Besluit: 

Het huidige beslispunt 2 te laten vervallen 

Een nieuw beslispunt 2 te formuleren, als volgt 



        vanaf 2015 de jaarlijks gereserveerde 1 mln euro voor Maastricht Culturele 

Hoofdstad structureel wordt ingezet voor dekking van de begrotingstekorten 
        de tot en met 2014 gereserveerde gelden (3,0 mln) voor Maastricht Culturele 

Hoofdstad te herbestemmen voor een investeringsfonds voor o.a. cofinanciering 

van projecten die passen binnen het speerpunt complete cultuurstad (Made in 

Maastricht, creatieve industrie) van de economische visie en bijdragen aan 

(Eu)regionale samenwerking en aanpak van (jeugd- en 50plus-)werkloosheid 
        de gemeenteraad naast dit investeringsfonds altijd de mogelijkheid heeft om ook 

grotere projecten te financieren indien deze bijdragen aan de sociaal- en 

cultureel- economische ontwikkeling van de stad 
        deze projecten aantoonbaar (indirecte) werkgelegenheid dienen op te leveren 
        deze projecten ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad 

VVD, PvdA, Seniorenpartij Maastricht, GroenLinks, D66 

  

 
 
 


