
 
 
 
Een Socialer Maastricht, daar zetten we onze tanden in!  
 
“Ben je geïnteresseerd in de (lokale) politiek en wil jij een 
bijdrage leveren aan het wel en wee van onze mooie stad 
Maastricht? Ben jij die enthousiaste meedenker en meeprater 
die een verschil wil maken vanuit onze socialistische visie? 
Kom dan onze fractie versterken. Je bent van harte welkom in 
het team”. 
 

Wat houdt het in, burgerlid worden? 

Algemeen 
✓ De 16 gemeenteraadsfracties van de gemeente Maastricht laten zich 

ondersteunen door burgerleden. Die zijn niet in de gemeenteraad gekozen, 
maar mogen namens hun fractie wel het woord voeren in de stadsrondes en 
in de raadsrondes. Bij de gemeenteraad zijn al veel burgerleden actief, op 
dit moment zeker 40. 

✓ De burgerleden worden op voorstel van de fractie benoemd door de 
gemeenteraad. Je blijft burgerlid in principe tot aan de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen, in maart 2026. 

✓ Om burgerlid te worden moet je in de gemeente Maastricht wonen; dat is 
een wettelijke eis.   

✓ Burgerleden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van 
bijeenkomsten. De vergoeding is een dagvergoeding. 

✓ Om burgerlid voor de SP te worden moet je lid zijn van de SP of bereid zijn 
om dat te worden. 

 

SP-fractie 
De fractie van de SP bestaat op dit moment uit twee raadsleden: Ariane Schut 
en Jack van Gelooven (fractievoorzitter) en een burgerlid: Peter Vrehen.  
Elke fractie mag maximaal drie burgerleden benoemen. Er zijn dus nog 2 
vacatures. Na de verkiezingen in maart van dit jaar is de SP is een van de 



oppositiepartijen. Wij voeren oppositie tegen de coalitie van: Senioren Partij, 
CDA, VVD, D66, PVDA, PVM en VOLT.  
 
Werkzaamheden burgerlid 
Burgerleden draaien vol mee in de fractie. Jouw kennis van en mening over de 
stukken en actualiteit tellen mee in het standpunt die we in de 
domeinververgadering of in de raadsvergadering willen overbrengen. Het 
betekent ook dat er van je verwacht wordt dat je aanwezig bent bij 
fractievergaderingen (elke donderdagavond vanaf 19.00 uur) en bij de 
domeinvergaderingen op dinsdagavond, vanaf 17.00 uur. We vergaderen 
meestal in Mosae Forum en soms via Teams.   
 
Het is fijn als je belangstelling hebt voor een aantal aandachtsgebieden van het 
gemeentelijk beleid, waar je je in verdiept en waarvoor je onze woordvoerder 
kunt zijn in een raadsronde.  
 
De fractie zoekt iemand die belangstelling heeft voor economische zaken, 
financiën en belastingen, maar ook voor sociaal domein, jeugdzorg en 
onderwijs, maar dit is onderling te bespreken.  
 
Burgerleden krijgen vanuit de SP een opleiding aangeboden. En de fractie zorgt 
er natuurlijk voor dat er een gepast inwerktraject is. 
 
Belangstelling? 
Belangstelling of je bent nieuwsgierig? Stel je vraag aan een van de fractieleden 
of meld je aan bij de fractievoorzitter, Jack van Gelooven, 
jack.van.gelooven@gemeenteraadmaastricht.nl. Je kunt ook een 
fractievergadering bijwonen om eens te kijken of wat het werk als (burger)lid 
inhoudt.  
 

When nothing goes right...... go left!            
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