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VOORWOORD 

Maastricht is een stad met een sociaal hart. Op de vooravond van grote veranderingen in zorg en welzijn in 

2014 koos Maastricht voor een stevig sociaal profiel. De SP ging van twee naar vijf zetels in de gemeenteraad. 

De SP was in Maastricht nog nooit zo groot. 

Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de SP deelgenomen aan het stadsbestuur. Hierdoor is zij van 

oppositiepartij naar coalitiepartij gegaan. In het licht van de enorme bezuinigingen door het Rijk en 

overheveling van zorgtaken naar de gemeente (decentralisaties) heeft de SP de keuze gemaakt om mee te 

besturen. We wilden Maastricht een sociaal gezicht geven en ervoor zorgen dat de bezuinigingen niet ten 

koste gingen van de zorg en ondersteuning aan Maastrichtse burgers.  

Overal in het land hebben SP-afdelingen deze afweging gemaakt en zagen vele SP-wethouders zich 

geconfronteerd met de enorme uitdagingen die de hervormingen in de zorg met zich meebrachten. Vaak 

moesten zij uitvoering geven aan wetten, waar de SP zich tot het laatste moment tegen verzet had. Zij staken 

hun nek uit en toonden durf, door aan de ene kant te werken aan een verantwoorde verandering en 

vernieuwing van zorgbeleid en aan de andere kant te blijven strijden tegen de bezuinigingen van het Rijk.  

Zo ook in Maastricht. De SP heeft haar sociale gezicht in het bestuur van Maastricht laten zien. De SP heeft 

bewezen solide mee te kunnen besturen. En dat zonder onze identiteit en ons idealisme te verliezen. We zijn 

opbouwend, maar kritisch als het moet. Dat is ook onze taak. De rekening van de economische crisis is al te 

vaak neergelegd bij gewone burgers en mensen in kwetsbare posities. 

De afgelopen vier jaar heeft de SP Maastricht ervoor gestreden dat de beleidskeuzes in het sociale domein 

ook daadwerkelijk sociaal waren. Dat betekent onder andere geen bezuinigingen op armoedebeleid en Wmo-

voorzieningen, maar juist investeren in nieuwe initiatieven en de zorginfrastructuur van onze stad versterken. 

We doen dat door mensen te vertrouwen in plaats van te wantrouwen. We zetten onze inwoners op de eerste 

plaats en niet het geld en de regels. De SP heeft daarmee de afgelopen coalitieperiode bestuurlijke moed 

getoond. Dat mag Maastricht de komende jaren weer van ons verwachten. 

De SP in Maastricht bestaat al 28 jaar. De enthousiaste toppers uit onze afdeling en fractie maken ons werk in 

wijken en buurten en in de gemeenteraad mogelijk. Onze trouwe leden en actieve vrijwilligers zetten zich al 

vele jaren in voor een betere wereld en een socialere stad. En ook de komende vier jaar zetten wij graag samen 

de schouders eronder. Wij zorgen er samen voor dat Maastricht de sociaalste stad van Nederland wordt. 

Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn de waarden die onze uitgangspunten vormen. 

Te veel Maastrichtenaren profiteren niet van de zogenaamde economische groei. Deze vormt echter wel een 

bedreiging voor de kwaliteit van het leven in onze prachtige stad. 

We offeren onze prachtige, historische stad niet op aan de grootschaligheid van de commercie. Tweedeling 

en armoede blijven onze grootste zorg en uitdaging voor de komende jaren. Maastricht kan erop rekenen, dat 

de SP dit aanpakt en doorpakt. 

 

Jack Gerats 

Lijsttrekker 
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1. SOCIAALSTE STAD VAN NEDERLAND  

Door de decentralisaties wordt de toekomst van onze samenleving steeds meer lokaal bepaald. Het is het 

streven van de SP Maastricht om van Maastricht de sociaalste stad van Nederland te maken. Een stad die goed 

zorgt voor haar inwoners en waar mensen goed voor elkaar zorgen. De SP doet dat door aan de ene kant te 

zorgen voor een sterk sociaal beleid en aan de andere kant te zorgen voor een omgeving die solidariteit 

stimuleert.  

Individuele ondersteuning: De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo 2015). Dat betekent dat de gemeente ervoor moet zorgen dat mensen die een beperking 

hebben (minder zelfredzaam zijn), worden geholpen. Dat kan door het toekennen van voorzieningen zoals 

huishoudelijke hulp, vervoer op maat of hulpmiddelen. Ook kan de gemeente persoonsgebonden budgetten 

(pgb’s) toekennen. Volgens de SP hebben mensen recht op voldoende zorg en ondersteuning. Daarom hebben 

we er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er niet bezuinigd is op cliënten, mantelzorg en 

maatwerkvoorzieningen. Dat er ondanks zware bezuinigingen door het Rijk, sprake was van zorg continuïteit 

voor cliënten. Tegelijkertijd is er gewerkt aan het terugdringen van de bureaucratie en het betrekken van 

gebruikers bij beleidskeuzes. De SP pleit voor ruimte voor de zorgvragende Maastrichtenaar én ruimte voor 

de professional. Ook de komende jaren staan wij voor behoud van de kwaliteit van zorg voor onze burgers.  

Onze speerpunten:  

• Mensen moeten zoveel mogelijk de regie krijgen over hun eigen zorg. Daarbij hebben we vertrouwen 

in de burger. Personen voor wie dit moeilijk is moeten ondersteund worden bij het houden van de 

regie over hun eigen leven. Mensen die ondersteuning nodig hebben moeten die krijgen. 

• Terugdringen van bureaucratie en onnodige regelgeving binnen het sociale domein blijven een 

aandachtspunt. Hulpverleners moeten niet het merendeel van hun tijd bezig zijn met het afleggen van 

verantwoording.  

• Professionals geven we de ruimte om hun verantwoordelijkheid te nemen. We zorgen voor een plek 

waar professionals (anoniem) hun ervaringen met sociaal beleid kwijt kunnen en suggesties voor 

verbeteringen kunnen inbrengen. Ook betrekken we de professionals bij beleidskeuzes binnen hun 

werkveld.  

• Het bestrijden van eenzaamheid is een preventietaak waar de gemeenten toe verplicht zijn volgens 

de Wet publieke gezondheid. In Maastricht willen wij meer aandacht en sociale initiatieven voor de 

aanpak van dit probleem.  

• Er dienen meer mogelijkheden te zijn om overbelasting van mantelzorgers te signaleren en vervolgens 

passende ondersteuning aan te kunnen bieden. Op dit moment loopt er een pilot waarbij de 

wijkverpleegkundige een indicerende rol  heeft hierbij.   

• Ervaren beroepskrachten, zoals de wijkverpleegkundige, hebben de benodigde kennis en kunde in 

huis om te beoordelen of en welke voorzieningen iemand nodig heeft. Indien de pilot succesvol is, 

moet hun rol worden uitgebreid.  

• Het kabinet volhardt erin om de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het persoonsgebonden budget (pgb) 

voor zorg te laten uitbetalen. Dat is te ingewikkeld, omslachtig en afstandelijk gebleken. De SP 

Maastricht helpt burgers door hen niet aan de SVB uit te leveren, maar door hen te ondersteunen met 

een pgb voor hulp bij het huishouden bij zowel de administratie als de zorg: Het Maastrichtse pgb-

model.  
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• Mensen moeten optimaal worden geïnformeerd. Er moet daarom in begrijpelijke taal worden 

gecommuniceerd. Inwoners worden betrokken bij het toetsen van informatie op leesbaarheid en 

taalgebruik. Deze informatie dient bovendien breed toegankelijk te zijn, waarbij digitale informatie en 

informatie op papier gelijkwaardig aan elkaar zijn.   

• De SP heeft er mede voor gezorgd dat mensen met een indicatie voor Wmo-vervoer met 40% korting 
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer van Arriva. De SP blijft echter voorstander van gratis 
openbaar vervoer in de stad voor ouderen met een smalle beurs. Uiteraard in nauwe samenwerking 
met de provincie. 

• Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking (ratificatie 14 juli 2016) versterkt 
de positie van mensen met een beperking. Zij moeten in staat zijn om volwaardig deel te nemen aan 
de samenleving. Maastricht werkt op een actieve manier mee aan een betere positie van mensen met 
een beperking, door te zorgen voor een inclusief Maastricht. 

• In bouwplannen moet rekening zijn gehouden met de toegankelijkheid voor ouderen en mensen met 

een beperking. Deze moeten vooraf getoetst worden door gebruikers.  

Sociale infrastructuur: Naast een fysieke infrastructuur, zoals wegen en bruggen, heeft een stad ook een 

sociale infrastructuur nodig. Dat betekent dat in buurten en wijken mensen elkaar moeten kunnen ontmoeten. 

Dat ideeën en initiatieven van onderop de kans krijgen. De afgelopen jaren is dit onder andere gebeurd door 

de omslag te maken van buurtplatforms naar buurtnetwerken. Sociale voorzieningen die toegankelijk zijn voor 

iedereen (algemene voorzieningen), vormen een belangrijk onderdeel van de sociale infrastructuur. 

Dagbesteding en andere vormen van laagdrempelige mogelijkheden tot ontmoeting en ondersteuning dienen 

door de gemeente te worden gesteund en gestimuleerd. Middels een speciaal investeringsfonds en 

investeringsprogramma hebben sociale projecten van onderop de kans gekregen zich te ontplooien, zoals de 

The Masters, Athos Eet-Maakt-Doet, Boerderij Daalhoeve en de zorgcafé’s in de buurt. Dat geldt ook voor het 

investeren in mantelzorg en vrijwilligers. Zij vormen immers de pijlers waarop onze maatschappij leunt. 

Onze speerpunten:  

• Investeren in mensen en initiatieven in buurten en wijken van onderop door middel van een Sociaal 

Investeringsfonds (SIF) en investeringsprogramma’s.  

• Stimuleren van sociaal ondernemerschap. 

• Experimenteren met en uitbreiden van algemene laagdrempelige sociale voorzieningen in wijken 

(dagbesteding, scootmobielpool, huiskamers, zorgcafé’s en de buurtbrök).  

• Buurtnetwerken worden krachtig ondersteund en gefaciliteerd om de leefbaarheid van onderop 

samen aan te pakken. Buurtgericht werken, sociale teams, veilige buurtenteams en Trajekt helpen 

hen daarbij.  

• Handhaven van een vast laagdrempelig sociaal spreekuur in wijken, waar inwoners direct contact 

kunnen hebben met de verantwoordelijke beleidsmakers en hun behoeften, aanbevelingen en 

ervaringen kunnen inbrengen.  

• Er dient een gedegen, onafhankelijke ombudsfunctie binnen het sociale domein te komen, waar 
Maastrichtenaren die problemen hebben met de gemeente (lokale overheid) terecht kunnen en die 
functioneert als toezichthouder voor het gehele sociale domein.  

• Blijvende aandacht voor waardering en ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers. We willen 

het mantelzorgcompliment en bloemenactie op de dag van de mantelzorg behouden en ruim gebruik 

maken van mogelijkheden om mantelzorgers te ontlasten (respijtzorg).  
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2. SAMEN WONEN 

Maastricht is ons thuis. We zijn trots op ons historisch en cultureel verleden en onze tradities. We koesteren 

warme herinneringen aan het Maastricht zoals we het kenden en de wijken waarin we opgroeiden. 

Tegelijkertijd biedt Maastricht een thuis aan een steeds diversere bevolking. De SP is blij met de dynamiek die 

dit de stad brengt. Onze universiteit, hogescholen en MBO opleidingen zorgen ervoor dat, terwijl de rest van 

Limburg kampt met vergrijzing, we in Maastricht steeds jonger worden! We zijn ook trots op de veilige haven 

die onze stad is geweest voor mensen uit oorlogsgebieden, die in Maastricht een nieuw thuis hebben 

gevonden. Kortom; de SP is van mening dat de stad gebaat is bij het koesteren van de verschillende groepen 

mensen die ze onder haar vleugels heeft En dat ze moet zorgen voor voldoende huisvesting van die 

verschillende groepen, waarbij we oog dienen te hebben voor verschillen in levensstijl en belangen.  

Buurten en wijken: De SP vindt buurten en wijken de belangrijkste schakel bij het verwezenlijken van een 

leefbare, solidaire samenleving. Door alle veranderingen in zorg en welzijn, wordt de buurt een steeds 

belangrijkere schakel. Samen dienen we de leefbaarheid in buurten te vergroten. Investeren in voorzieningen 

in de buurt op het gebied van zorg, welzijn en ontmoeting, voorkomt eenzaamheid en zwaardere zorg. De SP 

wil dat mensen, die afhankelijk zijn van zorg, in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Daar zijn 

voldoende (aangepaste) woningen voor nodig. Ook dient er voldoende woonruimte te zijn voor mensen die 

niet meer bij zorginstellingen terecht kunnen en zelfstandig moeten gaan wonen (met of zonder 

woonbegeleiding), of die door willen stromen vanuit de maatschappelijke opvang. Om het hoofd te kunnen 

bieden aan de sociale uitdagingen van deze tijd dient de woningmarkt op orde te worden gebracht.  

Over de hele linie is er een tekort aan huurwoningen in Maastricht. Het aantal sociale huurwoningen van de 

drie Maastrichtse corporaties daalt al jaren door huurverhogingen en verkoop. Het aantal woningzoekenden 

stijgt echter fors. De wachtlijst voor mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning staat 

steeds meer onder druk (wachttijd ± zes jaar). Tegelijkertijd stijgen de huren en komen ook mensen die 

vanwege de inkomensgrens ‘veroordeeld’ zijn tot de vrije sector steeds meer in de knel. Er is een grote 

maatschappelijke behoefte aan betaalbare woningen.  

Onze speerpunten: 

• Met de woningcorporaties en de provincie maken we afspraken om versneld woonruimte te creëren 

voor de laagste inkomens en voor tweeverdieners en eenpersoonshuishoudens die net teveel 

verdienen om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. 

• Om starters te helpen wil de SP dat de gemeente samen met de provincie middelen beschikbaar stelt 

om via een startersregeling mensen in de gelegenheid te stellen een woning te kopen als de bank 

onvoldoende hypotheek verstrekt. 

• Er moeten meer betaalbare aangepaste en aan te passen sociale huurwoningen komen voor mensen 

met een Wmo-verhuisindicatie.   

• Woningcorporaties dienen zich vooral bezig te houden met de zorg voor goede betaalbare woningen 
in alle segmenten. Geen verkoop meer van sociale huurwoningen, maar bouwen en renoveren van 
sociale huurwoningen.  

• Drastisch minder slopen van betaalbare woningen. Deze woningen mogen alleen worden gesloopt, als 
deze in een slechte bouwtechnische staat verkeren.  

• Om de sociale woningnood te bestrijden moeten nieuwe vormen van sociale huur ingezet worden, 

zoals ultra-compact, duurzaam wonen (‘tiny houses’).  

• De gemeente moet zich proactief opstellen op het gebied van wonen en zorg. Naast meer bekendheid 

geven aan bestaande regelingen (zoals kangoeroewoningen), moet er ruimte zijn voor nieuwe 
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initiatieven, zoals kleinschalige zorgbuurthuizen, die ervoor zorgen dat mensen langer in de eigen 

omgeving kunnen blijven wonen. 

• Het aantal gedwongen huisuitzettingen is mede door de inzet van de SP drastisch afgenomen. Maar 

iedere huisuitzetting is er een te veel. Ook voor de komende periode blijft dit voor ons een speerpunt.  

Studenten: Maastricht is een universiteitsstad. Studenten vormen een aanzienlijk deel van onze Maastrichtse 

bevolking. Een groot deel hiervan zijn internationale studenten. Het is dan ook niet meer dan normaal dat een 

stad als Maastricht een gedegen studentenbeleid kent. Tot op heden is hier te weinig mee gedaan. Wel is men 

bezig geweest met symptoombestrijding op het moment dat er (overlast-)problemen ontstonden in buurten 

met een te hoge concentratie studentenhuizen. Volgens de SP kan dit worden voorkomen, door als stad een 

duidelijk beleid te formuleren met betrekking tot studenten. De stad dient zo ingericht te worden dat ze de 

studentenpopulatie fatsoenlijk kan huisvesten en tegemoet kan komen aan hun behoeften en wensen. Dat 

mag echter niet ten koste gaan van de leefbaarheid van buurten. 

Onze speerpunten:  

• Er is te weinig adequate huisvesting voor studenten, maar er is tot op heden onvoldoende inzicht in 

dit tekort. Om te beginnen dienen de juiste cijfers over de stand van zaken m.b.t. de huizenmarkt voor 

studenten boven water te komen.  

• De SP is voorstander van gemengde wijken. We hanteren daarom normen voor de dichtheid van 

studentenwoningen in woonbuurten. Dit dient wel samen te gaan met voldoende woningvoorraad 

voor studenten stadsbreed.   

• Studentencampussen zijn volgens de SP wenselijk voor de huisvesting van met name (internationale) 

studenten, die korte tijd hier studeren.  

• Er dienen voldoende uitgaansgelegenheden te zijn voor (internationale) studenten. De horeca moet 

flexibel kunnen inspelen op de vraag door openingstijden aan te passen. Dit gaat overlast door 

huisfeesten tegen.  

• Buurtinitiatieven die gericht zijn op ontmoeting en/of constructieve samenwerking tussen studenten 

en buurtbewoners kunnen, als ze succesvol zijn, in andere wijken worden toegepast 

(studentbuurtbemiddelaars, buurtprotocol Limmel).  

• Mensen die in Maastricht komen studeren, ontvangen een informatiepakket (NL/EN) over praktische 

zaken in de gemeente. Het gaat dan om afvalbeleid, verkeersregels, Nee/Ja-stickers, parkeerbeleid en 

de Student Services van de universiteit/hogeschool. Dit in aanvulling op het digitaal platform 

mymaastricht.nl (UM/ HSZuyd/ Gemeente Maastricht). 

• Om studenten te beschermen en de balans in buurten tussen koop/huur te borgen is een strenge 

aanpak van huisjesmelkers en beleggers nodig.  

• De studentenraad moet als formeel adviesorgaan van het college een betere positie krijgen ten 

opzichte van de gemeenteraad. Naast universitaire studenten, dienen ook HBO- en MBO-studenten 

vertegenwoordigd te worden.  
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3. MAASTRICHT WERKT MEE 

De economie groeit en dat betekent ook meer werkgelegenheid. Iedereen in Maastricht zou daarvan moeten 

kunnen profiteren. Helaas is dat niet zo. De SP komt op voor de werkgelegenheid in Maastricht, van de 

industrie tot en met de zorg. We begeleiden zo veel mogelijk mensen naar een baan en ook voor wie in 

mindere mate kan werken, moet plaats zijn in het arbeidsproces. 

Participatiewet: Sinds 2015 zijn de oude Wet werk en bijstand (Wwb), de Wajong en de Wet sociale 

werkplaatsen (Wsw) samengevoegd en vervangen door de Participatiewet. De Participatiewet heeft tot doel 

om zoveel mogelijk mensen, met en zonder arbeidsbeperking, weer aan het werk te helpen. Gemeenten zijn 

hiervoor verantwoordelijk, maar zijn in de praktijk gebonden aan strenge regels. De SP heeft er bij de invoering 

van de Participatiewet in Maastricht op gelet dat de beleidsruimte binnen de wet zo sociaal mogelijk werd 

ingevuld. Volgens de SP is het stigmatiseren en straffen van mensen in de bijstand een slecht idee. Liever 

steken wij energie in re-integratie die wél werkt en in echte banen. De doelgroep van de Participatiewet wordt 

echter groter en door de bezuinigingen van het Rijk komen er minder middelen voor deze doelgroep 

beschikbaar. Sociale diensten moeten daarom volgens ons meer maatwerk leveren en de persoon centraal 

stellen.  

Onze speerpunten: 

• De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en neemt minimaal vijf procent arbeidsgehandicapten in 

dienst en creëert voldoende beschutte werkplekken.  

• De gemeente investeert structureel in de eigen werknemers door te zorgen voor zo min mogelijk 

flexwerk.  

• We willen geen gedwongen tewerkstelling of verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden en 

geen zinloze re-integratietrajecten. 

• Als SP pleiten we voor stevige overheidsregie en -uitvoering als het gaat om re-integratie. Daarom zijn 

we tegen de inzet van commerciële bureaus.  

• Er wordt niet gewerkt onder het minimumloon en er worden geen bestaande banen verdrongen door 

werk met behoud van uitkering of andere vormen van maatschappelijke participatie. Dit moet met de 

verdringingstoets worden bewaakt (Initiatiefwet SP, aangenomen Tweede Kamer 21/02/2017).  

• De sociale werkvoorziening willen we behouden. Die kan tevens dienst doen als leerwerkplaats en om 

mensen met een arbeidsbeperking te bemiddelen naar werk bij een reguliere werkgever (de 

zogenaamde garantiebanen). De gemeente volgt daarbij de landelijke cao Sociale Werkvoorziening. 

• De gemeente moet kritisch omgaan met contraproductieve regelgeving binnen de participatiewet, 

zoals het vervallen van individuele inkomenstoeslag bij een tijdelijke baan (armoedeval), of de 

kostendelersnorm (mantelzorgboete). 

• De SP is voor experimenten met vormen van regelvrije ruimte binnen de bijstand en wil dat dit bij 

succes wordt uitgebreid.   

Armoedebestrijding: De tweedeling in de maatschappij blijft groeien. De sociale ongelijkheid is de SP een doorn 

in het oog. Armoede is in Maastricht een groot probleem. Dat er in Maastricht destijds een voedselbank was, 

vormde volgens de SP het bewijs dat de armoedebestrijding door de overheid faalde. Intussen hebben we 

meerdere Voedselbanken, een Kledingbank, een Fietsbank en andere particuliere initiatieven om armoede te 

bestrijden. Vaak opgezet door betrokken Maastrichtenaren die besluiten zelf iets te doen aan de schrijnende 

situaties die ze in hun omgeving tegenkomen. Investeren in armoedebestrijding blijft een speerpunt voor de 

SP. Armoede onder kinderen heeft daarbij onze speciale aandacht. 



9 
 

Onze speerpunten: 

• Zolang de uitkeringen niet structureel zijn verhoogd, biedt de bijzondere bijstand hulp. Wij willen de 

grens voor de toegang tot de bijzondere bijstand verhogen tot 120 procent van het sociaal minimum.  

• Geld dat gemeenten voor het bestrijden van armoede krijgen (bijvoorbeeld het extra geld dat sinds 

2017 gegeven wordt om armoede bij kinderen te bestrijden) moet ook daadwerkelijk daaraan worden 

uitgegeven en mag niet gebruikt worden voor het dekken van tekorten elders. 

• Maastricht moet zich blijven inspannen om het niet gebruiken van regelingen tegen te gaan. Goede 

voorlichting en eenvoudige aanvraagprocedures zijn hierbij van belang, evenals de werkwijze van de 

consulenten sociale dienst. Die consulenten moeten mensen wijzen op de regelingen waar ze recht 

op hebben en de wijze van aanvraag ondersteunen. Dit geldt ook voor toeslagen van de 

belastingdienst.   

• Wij willen ook dat er één digitaal loket komt voor ondersteuning bij toeslagen, bijzondere bijstand én 

armoederegelingen. In navolging van het kindpakket dienen de regelingen gebundeld en makkelijk 

toegankelijk te zijn.  

• De gemeente moet de Voedselbank ondersteunen. In overleg kan worden bepaald waar de behoefte 

en de mogelijkheden liggen.  

• Een armoederegisseur moet ervoor zorgen dat het armoedebeleid van de gemeente zo doelmatig 

mogelijk wordt ingezet en dat de gemeente zijn doelstellingen haalt.  

Schuldhulpverlening: Steeds meer mensen hebben schulden. Veel gemeenten geven meer uit aan 

bewindvoering dan aan schuldhulpverlening en meer aan schuldhulpverlening dan aan schuldpreventie. Om 

het beleid rondom schuldhulpverlening systematisch en langdurig te laten slagen, moet het geldverslindend 

systeem veranderen, dat nu alleen maar verliezers kent. Schuldhulpverlening is een structureel onderdeel van 

armoedebestrijding, waarbij gezocht dient te worden naar oplossingen die recht doen aan de 

verantwoordelijkheid van alle betrokkenen.  

Onze speerpunten:  

• Bij schuldhulpverlening zijn preventie en vroegsignalering leidend. Samenwerking met 

maatschappelijke partners, zoals woningcorporaties, nutsbedrijven is hierbij essentieel.  

• De gemeente gaat stress-sensitieve dienstverlening hanteren binnen de sociale dienst én organisaties 

die in het kader van schuldhulpverlening samenwerken. Dit betekent dat men rekening houdt met het 

feit dat financiële stress ervoor zorgt dat mensen ook op andere levensgebieden in de problemen 

(kunnen) komen. 

• De gemeente dient sneller om de tafel te gaan met schuldeisers en te experimenteren met het 

overnemen van schulden en collectieve schuldsanering. Dit is geen liefdadigheid, maar een investering 

die de gemeente uiteindelijk veel geld bespaart.  

• Schuldhulpverleners dienen meer ruimte te krijgen middels een bureaucratie-vrij budget en meer 

ruimte voor maatwerk.  

• De gemeente moet meer invloed krijgen bij de bewindvoering. Malafide bewindvoerders worden 

aangepakt en er wordt alleen doorverwezen naar een bonafide bewindvoerder. Er komt een zwarte 

lijst van bewindvoerders. 
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4: JONG GELEERD 

De leefomgeving van een kind in ontwikkeling is van doorslaggevende betekenis in het latere leven als 

volwassene. Een goede opvoeding, mogelijkheden voor ontplooiing, veiligheid en eerlijke kansen voor alle 

kinderen maken dat ze kunnen opgroeien tot gelukkige volwassenen waar de maatschappij later op kan 

bouwen. Goed onderwijs is daarvoor een voorwaarde en biedt handvatten voor het bevorderen van de 

leefbaarheid in de buurten en wijken. Speciale aandacht is nodig voor het goed samenwonen in de gemengde 

wijken. Het inburgeringsonderwijs wordt daarop afgestemd. 

Jeugd: De SP pleit voor een kindvriendelijke stad, die ruimte biedt aan kinderen en jongeren. Het gaat dan om 

fysieke ruimte, door te zorgen voor voldoende veilige speel- en hangplekken, die samen met de jeugd zijn 

vormgegeven, maar ook om ruimte om mee te denken over beleidskeuzes die jongeren raken. Nu de 

gemeente sinds 2015 verantwoordelijk is voor de Jeugdzorg, is het des te belangrijker dat de gemeente de 

voorwaarden schept voor een goede start in het leven. Door te investeren in laagdrempelige 

opvoedingsondersteuning, preventie en voorlichting en door tijdig te signaleren en in te grijpen als er iets mis 

dreigt te gaan.  

Onze speerpunten:  

• Een kindvriendelijke stad zorgt ervoor dat kinderen de ruimte hebben. In wijken dienen genoeg 

schone, veilige speelvoorzieningen te zijn, die ook daadwerkelijk door kinderen worden gebruikt en 

niet door anderen (hangen, uitlaatgebied). Buurtbewoners worden betrokken bij de inrichting en het 

beheer van de speelvoorzieningen in hun wijk.  

• Ook voor jongeren dient er plek te zijn in de wijk en in de stad. Er moeten voldoende 

uitgaansgelegenheden zijn, waarbij er ook aanbod moet zijn in het kader van alcoholvrij opvoeden 

(NIX18).  

• Laagdrempelige opvoedingsondersteuning voor ouders blijft van groot belang en dient bij voorkeur 

binnen de scholen of kindcentra in de wijk zelf aanwezig te zijn. Het Centrum voor Jeugd en Gezin 

dient meer te zijn dan een website.  

• Kinderen en jongeren dienen betrokken te worden bij (beleids)kwesties in de stad die hen aangaan. 

De jongerenraad kan hierin een rol spelen, evenals jongerenorganisatie Code043.  

• In het kader van jongerenwerk wil de SP het straathoekwerk weer invoeren. Die methodiek heeft onze 

voorkeur. Het is een proactieve, laagdrempelige manier van werken, die tegelijkertijd bureaucratie- 

en protocol-arm is en breed kan worden ingezet (preventie schooluitval/ dak- en 

thuisloosheid/radicalisering) 

• Binnen het onderwijs en de jeugdzorg dient extra aandacht te zijn voor de kwetsbare overgangsgrens 

van 18 jaar. Jongeren vallen dan niet meer onder de jeugdwet en moeten zelf voorzieningen 

aanvragen in het kader van Wmo en/of Participatiewet. 

• Het schoolmaatschappelijk werk moet worden versterkt, zodat jongeren geholpen kunnen worden bij 

hun persoonlijke financiële en/of sociale problemen. Dit geldt voor alle jongeren: van middelbaar 

onderwijs en ROC tot Hogeschool en Universiteit.  

 

Onderwijs: Onderwijs vormt de basis voor een inclusieve, tolerante samenleving. Recente onderzoeken 

hebben echter aangetoond dat de ongelijkheid in het onderwijs groeit. De SP is tegen segregatie en voor 

diversiteit binnen het onderwijs. De beste manier om met diversiteit te leren omgaan is om vroeg te leren 

over elkaars verschillen èn door het herkennen van overeenkomsten. Daarom moeten kinderen samen naar 
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school gaan; zowel in het basis- als in het middelbaar onderwijs. Onderwijs bevordert bovendien de 

samenhang in de buurt. In het kader van leefbaarheid is het belangrijk dat we onderwijs in de buurt behouden.  

Onze speerpunten:  

• Onderwijs dient toegankelijk te zijn voor iedereen. De SP heeft een voorkeur voor openbaar onderwijs 

of algemeen bijzonder onderwijs, gebaseerd op didactisch-pedagogische principes (Dalton, 

Montessori, Vrije school). 

• Steeds meer kinderen verlaten de basisschool zonder zwemdiploma. De gemeente moet deze trend 

keren door schoolzwemmen weer in te voeren.   

• De SP maakt zich hard voor brede scholengemeenschappen in het middelbaar onderwijs waar 

leerlingen van verschillende niveaus samen naar school gaan en elkaar ontmoeten. Bovendien zijn de 

mogelijkheden voor doorstroom (op- en afstroom tussen onderwijsniveaus) dan optimaal.   

• De SP is van mening dat het met het oog op leefbaarheid en diversiteit belangrijk is dat er middelbaar 

onderwijs beschikbaar blijft aan beide zijden van de Maas. Een grootschalige onderwijsboulevard past 

niet binnen die visie.  

• Het vestigen van zogenaamde ‘Juniorcolleges’ aan beide zijden van de Maas zien wij als een goede 

variant op de brede scholengemeenschappen. Daarbij gaan alle leerlingen voor de eerste twee à drie 

jaar van het voortgezet onderwijs, of in Maastricht West, of in Maastricht Oost naar een juniorcollege. 

Na de definitieve bepaling van het eindexamenniveau stromen leerlingen dan door naar de 

gespecialiseerde locatie waar zij verder onderwijs kunnen volgen en eindexamen kunnen doen.   

• Het vroegtijdig schoolverlaten blijven we actief bestrijden, evenals het niet naleven van de 

leerplichtwet. Kinderen van statushouders en vluchtelingen (ISK) behoeven hierbij extra aandacht.  

Inburgeringsonderwijs: Het hoofdmotto van de SP is: ‘Niet apart, maar samen’. Dat betekent samen wonen in 

gemengde wijken, samen naar school gaan op gemengde scholen en samen werken en bouwen aan een 

gemeenschappelijke toekomst. Inburgering is daarbij belangrijk. Het inburgeringsonderwijs dient niet enkel 

een zaak van slagen of zakken te zijn, maar een proces dat behalve op leren, gericht is op kennismaking, 

ontmoeting en meedoen.  

Onze speerpunten:  

• De regie over het inburgeringsonderwijs berust bij de gemeente en moet nieuwe Maastrichtenaren 

wegwijs maken in de samenleving. Dit dient behalve taal, meerdere levensterreinen te omvatten en 

gericht te zijn op leren door ontmoeten.  

• De gemeente zet zich in voor een complementair programma. Dat programma zorgt – naast het 

verplichte inburgeringsonderwijs – voor een praktijkcomponent die is gericht op het oefenen met de 

Nederlandse taal en kennismaking met de stad Maastricht. Hierbij dient een koppeling te worden 

gelegd tussen het onderwijs, de vrijwilligerssector en de arbeidsmarkt.  

• De gemeente moet zich actief blijven inzetten om laaggeletterdheid te bestrijden. Hierbij moet ook 

aandacht zijn voor digitale basisvaardigheden.  
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5. DE CULTURELE SPELEN 

De SP pleit voor een breed en toegankelijk cultuuraanbod. Niet enkel als uiting van vrije expressie en 

creativiteit, maar ook als middel tegen marktdenken en een steeds individualistischere samenleving. Het 

vergroot ons historisch besef en stimuleert ons kritisch vermogen. Marktwerking en sponsoring zijn nooit een 

waarborg voor een kwalitatief en afwisselend aanbod. Om vercommercialisering en verschraling tegen te gaan 

moet de gemeente toezien op een breed aanbod.  

Kunst en cultuur: Landelijk scoort Maastricht hoog op het gebied van klassieke muziek en de podiumkunsten. 

Maar de Maastrichtse cultuur is méér. Als het gaat om jongerencultuur bijvoorbeeld heeft Maastricht met de 

Muziekgieterij goud in handen. Toch scoort onze stad slecht op het gebied van popmuziek. Het verschil zit 

hem in de verdeling van subsidies, waarbij er volgens de SP eerlijker geïnvesteerd zou moeten worden. Ook 

mag er in een cultuurstad als Maastricht meer aandacht uitgaan naar kunst- en cultuureducatie en naar 

beginnende kunstenaars in de stad. Door een tekort aan atelierruimte kunnen zij geen goede start maken. We 

missen daardoor artistiek en economisch potentieel. Door meer zichtbaarheid en duurzame innovatie moet 

het cultuurbeleid toekomstbestendig worden. Een lange termijn visie voor cultuur als economische motor is 

nodig en moet samen met de mensen in het veld tot stand komen.  

Onze speerpunten:  

• Meer investeren in popmuziek, door de Muziekgieterij te faciliteren, repetitieruimtes uit te breiden 

en het populaire festival Bruis nieuw leven in te blazen.  

• Bij investeringen moet Maastricht niet alleen kunst ondersteunen die economisch belang heeft. Het 

sociale belang is net zo groot, zoals bij Kunstfront, of het prikkelen van mensen zoals bij de culturele 

broedplaats het Landbouwbelang. Ook deze moeten een vaste plaats krijgen in Maastricht. 

• Gezocht wordt naar panden of leegstaande industriële omgevingen voor culturele broedplaatsen die 

geschikt kunnen worden gemaakt als atelierruimte. 

• Omdat iedereen moet kunnen blijven genieten van het maken en beleven van muziek, dans en toneel, 

moet Kumulus betaalbaar blijven voor iedereen.  

• Als aanvulling op de cultuureducatie moeten leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs 

minimaal twee keer per jaar de kans krijgen om gratis een film-, theater- of muziekvoorstelling te 

bezoeken. Om museumbezoek te stimuleren worden de Maastrichtse musea gratis toegankelijk voor 

deze doelgroep.  

• We investeren in onze Maastrichtse streektaal (Mestreechter taol). Dit kan o.a. door de ontwikkeling 

van een Mestreechs thema-taalpakket voor (basis-)scholen en het ontwikkelen en ondersteunen van 

Maastrichtse taalactiviteiten.  

• Centre Céramique is van enorme waarde voor de stad. Niet alleen om boeken uit te lenen en mensen 

te informeren, maar ook als ontmoetingsplek en plek om te studeren. Mensen hebben daar toegang 

tot computers, taalcursussen en culturele activiteiten. Centre Céramique is onderdeel van de strijd 

tegen laaggeletterdheid, waar naast E-boeken vooral de papieren versies in voldoende mate 

beschikbaar moeten zijn. 

• De verborgen schatten van Maastricht krijgen meer tentoonstellingsruimte. En de ‘Limburgensia’ 

(collectie van diverse publicaties over Limburg) worden goed geconserveerd. 

• De innovatiemiddelen voor cultuur die naar de cultuurmakelaar zijn gegaan om voor verbinding te 

zorgen, dienen volgens ons direct naar cultuuraanbieders te gaan.  

Sport: Sport is een belangrijk bindmiddel in onze huidige maatschappij en het brengt mensen letterlijk en 

figuurlijk dichter bij elkaar. Dat maakt sport gewild. Maar sport levert ook een bijdrage aan het realiseren van 

een hele reeks doelen die de SP Maastricht heeft gesteld. Het gaat dan over preventie en gezondheid, 
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integratie, wijkontwikkeling, waarden en normen, jeugdbeleid en veiligheid. Sport maakt mens én 

maatschappij gezond. Sporten moet ook voor iedereen toegankelijk zijn. Zowel met als zonder een beperking 

dien je te allen tijde in deze stad een sport te kunnen uitoefenen. 

Onze speerpunten: 

• Met bestaande sportparken afspraken maken over de openstelling voor individuele sporters, die 

willen joggen of trainen in een sportpark bij hen in de buurt. Sportpark West is open voor iedereen. 

• Stoppen met het spreidingsplan sport. Het gereserveerde geld besteden aan maatwerk voor de 

verenigingen die het financieel slecht hebben. 

• Maximale ondersteuning voor ouderensport en sporten voor mensen met een beperking. 

• Kortingskaarten voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking in sportscholen. 

• Voor zowel culturele als sportieve activiteiten geldt dat lidmaatschappen voor kinderen uit minima 

gezinnen vergoed worden op basis van het armoedebeleid (kindpakket). 

Toeristenstad: Maastricht is populair onder toeristen. Het economisch belang van deze sector voor de stad 

staat niet ter discussie. Of Maastricht als toeristenstad moet blijven groeien echter wel. De SP is van mening 

dat iedereen moet kunnen genieten van al het moois dat Maastricht te bieden heeft, maar om dat te kunnen 

blijven doen, moeten we ook de rust bewaren. De woonfunctie en de diversiteit van het aanbod dienen 

bewaard te blijven. Wij willen geen Venetië aan de Maas. De SP kiest er daarom voor de historische 

monumentale binnenstad niet te vercommercialiseren.  

Onze speerpunten:  

• De SP is van mening dat het evenwicht van het aantal hotels en horecapanden op dit moment goed 
is, en dat Maastricht dus niet gebaat is bij verdere uitbreiding van het aanbod. Wel moet er 
geïnvesteerd worden in een betere kwaliteit van het bestaande aanbod.  

• We handhaven de 60 dagen norm op het Vrijthof. Een nieuw evenemententerrein op Belvédère is 

nodig om het Vrijthof te ontlasten. Nieuwe evenementen kunnen daar terecht, terwijl het Vrijthof zich 

kan richten op volksfeesten (Kermis) en bestaande evenementen (Magisch Maastricht).  

• Het aanbod op het Vrijthof dient divers, maar ook toegankelijk en betaalbaar te zijn voor de inwoners 

van Maastricht. De kermis op het Vrijthof blijft bestaan.   

• Zowel de vrijdagmarkt als woensdagmarkt zijn gekwalificeerd als de beste markten van Nederland. 

We vinden het belangrijk dat we de kwaliteit van onze markten behouden en marktkooplui de ruimte 

bieden.   
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6. SJIEK, SJOEN EN GROEN 

Maastricht heeft een aantal doelen gesteld op het gebied van duurzaamheid. Zo wil de stad in 2030 

klimaatneutraal en afvalvrij zijn. De SP ondersteunt deze doelen van harte. Naast initiatieven van de gemeente 

zelf, is het belangrijk dat we ook de voorwaarden scheppen die mensen zelf in staat stellen bij te dragen aan 

een schonere buurt, stad en wereld. In de afgelopen periode heeft de SP zich als een groene partij laten zien, 

met moties op het gebied van nieuwe innovatieve technieken (energie-opwekkend wegdek, slimme 

lantaarnpalen) en schone energie (oplaadpunten elektrisch rijden, NulopdeMeter-woningen).   

Verkeer: De luchtkwaliteit in Maastricht is niet best. Fijnstof zorgt voor ernstige gezondheidsschade. 

Belangrijke oorzaak hiervan is vervuiling door het drukke verkeer. Ondanks voornemens dit aan te pakken, is 

er volgens de SP nog te weinig gebeurd. Wel heeft de SP gezorgd voor trajectcontrole in de A2 tunnel, om zo 

nog ergere vervuiling bij de tunnelmonden te voorkomen. Ook wordt er op initiatief van de SP aanvullend 

onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit. De SP is van mening dat er dringend maatregelen nodig zijn om 

ervoor te zorgen dat de situatie verbetert. Dat betekent, minder vervuilend verkeer en ruim baan voor de 

fiets.   

Onze speerpunten: 

• We streven naar een autoluwe binnenstad met een milieuzone binnenstad. 

• De stad dient zo veel mogelijk vrachtwagenvrij te zijn. Alleen bevoorradend bestemmingsverkeer mag 

nog door de stad rijden. De rest wordt omgeleid. Om de luchtkwaliteit van de stad als geheel te 

verbeteren, worden aanvoerwegen die nu onevenredig veel last hebben van vrachtwagens, ontzien. 

• Voor de bevoorrading van de binnenstad en Wijck pleiten we voor een distributiecentrum van waaruit 

deze specifieke wijken elektrisch bevoorraad worden.  

• We zien er op toe dat Arriva in 2019 voorziet in volledig elektrisch openbaar vervoer in de stad. 

• Maastricht streeft naar toename van elektrische scooters en brommers. We onderzoeken of een 

stimuleringsregeling daartoe bij kan dragen. 

• Maastricht moet een fietsstad worden met meer aandacht voor fietsinfrastructuur en fietsstallingen. 

We moeten de ambitie blijven koesteren om fietsstad van het jaar te worden.  

• Er komt een jaarlijkse evaluatie fietsenstallingen. Hierbij wordt gekeken of er voldoende 

fietsenstallingen zijn en of het ontwerp van de stallingen nog voldoende aansluit bij de nieuwe 

generatie fietsen (zoals elektrisch fietsen en bakfietsen). Ook het aantal stallingen bij 

studentenwoningen maakt deel uit van de evaluatie.  

Openbaar Vervoer: In ruil voor voldoende middelen voor het sociale domein heeft de SP bij het toetreden tot 

de coalitie toegezegd de getekende contracten van het Tramtracé Vlaanderen-Maastricht (TVM) te 

respecteren. Wij staan voor die keuze en hebben ons een betrouwbare coalitiepartner getoond. Of de tram 

er uiteindelijk komt is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder diverse geldstromen. De toekomst 

van TVM is onzeker.  

Onze speerpunten:  

• Alternatieven voor TVM (bestaand spoor en light-rail) zijn mogelijk indien alle partijen het hierover 

eens worden. Het eenzijdig opzeggen van getekende contracten door Maastricht is voor de SP geen 

optie, omdat dit de stad te veel geld zal kosten. 

• Overschrijding van het gereserveerde budget voor TVM is voor de SP onaanvaardbaar.  
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• Voor Openbaar Vervoer geldt in het algemeen dat de stad een dekkend netwerk dient te hebben, 

waarbij ook alle buitenwijken goed ontsloten zijn. Mensen moeten makkelijk met de bus naar de stad 

kunnen.  

• Om dagjesmensen te stimuleren hun auto bij de P+R’s te parkeren, wordt de bus gratis vanaf deze 

plekken naar het centrum.  

• Ook mensen met een beperking moeten gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De 

aansluiting tussen doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer, dient daarom goed te zijn. De 

gemeente kan in overleg met de provincie stimulerende maatregelen nemen, zoals de uitbreiding van 

de Omnibuzz kortingskaart (zie ook hoofdstuk 1: Sociaalste stad van Nederland).  

• Om de aansluiting met de trein te optimaliseren, dienen er ook parkeerplekken te komen op het 

stationsplein voor mensen met een beperking. 

Sjiek & Sjoen: De uitdrukking ‘sjiek en sjoen’ staat voor een opgeruimd Maastricht. Maastricht heeft een 

afvalbeleid dat gericht is op afvalscheiding en het principe van ‘de vervuiler betaalt’. De milieuperrons en 

milieuparken spelen hierbij een grote rol. Illegale afvalstort vormt echter nog steeds een probleem, dat 

aangepakt dient te worden.  

Onze speerpunten:  

• Er dient beter te worden gecontroleerd en gehandhaafd bij illegaal afval storten op milieuperrons en 

elders. Melden bij de milieupolitie wordt gestimuleerd en actief opgevolgd.  

• Voor mensen met een smalle beurs moet het mogelijk worden grof huisvuil gratis thuis te laten 

ophalen.  

• Omdat ons afvalsysteem nog wel eens voor verwarring kan zorgen bij anderstaligen, dient de 

informatie op milieuperrons ook in het Engels beschikbaar te zijn.  

• Succesvolle afvalproeven moeten snel worden uitgebreid om de berg restafval te verminderen. 

Hieronder vallen onder andere het apart kunnen aanbieden van luiers, incontinentiemateriaal, textiel 

en kleine elektrische apparaten op de milieuperrons.   

• Het niveau van groenonderhoud in de openbare ruimte moet omhoog, waarbij de aanpak van onkruid 

prioriteit heeft. Samenwerking met inwoners op dit gebied vinden we een positieve ontwikkeling.  

• Er dient meer aandacht te komen voor het opschonen en schoon houden van de (vis)vijvers in 

Maastricht en de (oevers van de) Maas. 

Schone energie: De SP is van mening dat we als maatschappij volop moeten inzetten op schone energie. Ook 

gemeenten moeten investeren in deze energietransitie. Maastricht doet dat volop door uitvoering te geven 

aan het Maastrichts Energie Akkoord (MEA). Door deelakkoorden te sluiten met Maastrichtse organisaties 

(corporaties, industrie, bedrijven, zorgorganisaties) werkt de stad aan de energietransitie. Er gebeurt veel. De 

SP legt het accent voor de komende jaren op buurtniveau.  

Onze speerpunten: 

• De komende jaren worden visies en plannen ontwikkeld op buurtniveau. Buurtbewoners worden 

actief betrokken bij de energietransitie in hun buurt en profiteren direct van energieprojecten in hun 

buurt.  

• Investeren in zonnepanelen. Dit kan onder andere op Lanakerveld, op de voormalige stortplaats 

Belvédère en op overheidsgebouwen. In plaats van één grootschalig project geven we de voorkeur 

aan meerdere kleinere zonnevelden. Ook bedrijven moeten gestimuleerd worden zonnepanelen te 

plaatsen.   
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• Maastrichtenaren moeten de kans krijgen om energie te besparen en/of zelf duurzame energie op te 

wekken. De SP stimuleert het plaatsen van zonnepanelen op daken en het vormen van kleine 

zonnecentrales en coöperaties in buurten. Woningcorporaties moeten vaart maken met het plaatsen 

van zonnepanelen op huurwoningen.  

• Omdat we een stad aan de Maas zijn, willen we de mogelijkheden onderzoeken om gebruik te maken 

van waterkracht (met behoud van de vistrap) voor het leveren van stroom aan omliggende buurten.  

Watermanagement: We krijgen steeds vaker te maken met extreem weer als gevolg van de 

klimaatverandering. Door steeds meer en langere periodes van extreme neerslag is er vaker sprake van 

wateroverlast. Dit heeft nadelige gevolgen voor bewoners, economie, natuur en landbouw. 

Onze speerpunten:  

• Door het loskoppelen van regenwaterafvoer op het riool, loopt dit minder snel over en profiteren de 

bodem en de natuur van het water dat op natuurlijke weg afvloeit. Er zijn mogelijkheden voor 

financiering in overleg met de provincie.  

• De gemeente maakt samen met het Waterschap Limburg en de provincie plannen om meer water en 

groen in de buurten en wijken aan te leggen om zo water vast te houden.  

• Ook zoekt de gemeente met het Waterschap Limburg en de provincie naar manieren om vergroening 

van tuinen te stimuleren en het verharden van tuinoppervlak te ontmoedigen  

• Maastricht moet ook werken aan hoogwaterbeveiliging. Dat betekent het versterken van dijken en de 

aanleg van extra opvangbekkens, om Maastricht te behoeden voor natte voeten.  

Groen & Recreatie: Maastricht krijgt er met de komst van de groene loper, veel nieuwe parkruimte bij. De SP 

Maastricht vindt dat het belangrijk is dat deze nieuwe buitenruimte ten goede komt aan de Maastrichtse 

inwoners. We willen daarom, binnen de vastgelegde groene infrastructuur, inzetten op algemene, gratis 

toegankelijke en kleinschalige recreatiemogelijkheden. We vinden het belangrijk dat bij projecten, zoals de 

groene loper of de ENCI, inwoners actief worden betrokken bij beheer en ontwerp. Zo zorgen we ervoor dat 

iets van ‘ons allemaal’ wordt en niet slechts van de gemeente of een externe commerciële partij.  

Onze speerpunten:  

• Klimaatverandering zorgt voor steeds meer extreem warme dagen in de zomer. Voor kleine kinderen 

wil de SP kleinschalige waterrecreatievoorzieningen, zoals een pierenbad naar Amsterdams model, 

een fonteinenplein of waterspeeltuin.  

• Een deel van de buitenruimte dient publieksvriendelijk te worden ingericht door specifieke plekken 

geschikt te maken voor picknicks en barbecues. 

• In de parken komen natuurspeelplekken voor kinderen.  

• De openstelling van de ENCI groeve (waaronder het natuurbad) kent kansen en bedreigingen. 

Maastrichtenaren dienen actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling en het beheer ervan.  

• Mogelijkheden voor waterrecreatie ziet de SP ook bij de noordelijke oevers van Grindgat Oost 

Maarland en/of de extra waterbekken en uitgravingen in de zijarmen van de Maas (zie hiervoor bij 

watermanagement). 

• Meer aandacht voor stadsnatuur, het gebruik van groene gevels en daken, de mogelijkheden van 

stadslandbouw en verblijfsmogelijkheden voor bedreigde diersoorten. 

• Om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van het uitsterven van bijensoorten in Nederland, 

komt er een gemeentelijk beschermingsplan voor de bijen.  
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7. VEILIG SAMEN ZIJN 

De gemeente Maastricht is gestart met het actief verbeteren van de veiligheid in de stad. Een voorbeeld 

daarvan is de inzet van Veilige Buurtenteams om de veiligheidsbeleving van mensen te verbeteren. De 

criminaliteit in Maastricht is ook dit jaar aanzienlijk gedaald, met 40% minder inbraken en 35% minder 

overvallen. Een goede zaak natuurlijk. Het overgrote deel van de criminaliteit is echter lokaal en moet dan ook 

lokaal worden aangepakt. Uiteraard dienen zaken als inbraak en overvallen prioriteit te houden bij politie en 

justitie, maar het veiligheidsgevoel wordt door veel meer bepaald dan enkel het aantal geregistreerde 

strafbare feiten. Ook de gemeente kan acties ondernemen die een positief effect hebben op het 

veiligheidsgevoel. Zo zet de gemeente ook namens de SP in op een hardere aanpak van seksuele intimidatie 

en hebben we ons uitgesproken voor de sluiting van de onveilige kerncentrale Tihange. Rondom de thema’s 

veiligheid in de buurt, drugsbeleid en radicalisering, hebben we ideeën voor een lokale aanpak.  

Veiligheid in de buurt: In teveel buurten gaat het niet goed; een kwart van de bevolking voelt zich wel eens 

onveilig. De overlast en de verloedering in de buurten moeten worden aangepakt. Wijkagenten moeten 

voldoende tijd op straat kunnen zijn. De SP wil forse stappen zetten voor de veiligheid van Maastricht. De 

inwoners moeten zich veilig kunnen voelen in Maastrichtse buurten. 

Onze speerpunten:  

• De Veilige Buurtenteams krijgen een grotere doorzettingskracht bij de gemeente, niet alleen voor 

veiligheid, maar ook voor sociale en fysieke thema’s in de buurten.  

• Problemen van verwarde personen en (zwerf)jongeren, kunnen rekenen op een gemeenschappelijke 

inzet, zowel vanuit het sociale domein als het veiligheidsdomein. Dat geldt ook voor huiselijk geweld 

en mensen die zich onaantastbaar voelen. 

• Vrouwen, die slachtoffer van huiselijk geweld zijn, worden via de Nieuwe Toekomst (cursus en 

coaches) op weg geholpen om hun leven weer zelf vorm te geven. 

• Overlast van inwoners en studenten vraagt om vernieuwing met WhatsApp-groepen, 

(student)buurtbemiddelaars en buurtprotocollen (zoals in Limmel). De buurnetwerken worden in 

staat gesteld om ook hierin een rol te spelen. 

• Er moet voldoende politie in de buurten aanwezig zijn als aanspreekpunt. De wijkagent moet de 

mensen in de buurt kennen en gekend worden door de mensen. Dat maakt buurten aantoonbaar 

veiliger. Het extra geld van het Rijk voor de politie wordt daarom ingezet voor meer agenten in de 

wijk. 

(Soft)drugs: Het standpunt van de SP is dat de verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt moet 

worden gelegaliseerd. Aan de vreemde situatie moet een einde komen, dat softdrugs wel verkocht, maar niet 

geteeld mogen worden. Het wordt steeds duidelijker dat legalisering grote voordelen heeft. Zo kunnen er 

eisen en beperkingen worden gesteld en zijn kwaliteitscontroles mogelijk. Bovendien wordt dan voorkomen 

dat de georganiseerde misdaad er geld mee kan verdienen. Het leidt ook tot een forse besparing voor politie 

en justitie en tot extra inkomsten door belastingheffing. Veel steden, waaronder Maastricht, hebben daarom 

gepleit voor mogelijkheden te experimenteren met gelegaliseerde teelt. Het kabinet lijkt daar nu 

mogelijkheden voor te gaan bieden.  
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Onze speerpunten:  

• De SP heeft in Maastricht de voorkeur voor een spreidingsbeleid, waarbij coffeeshops verplaatst 

worden naar een passende locatie aan de rand van de stad. Dit kan nooit in een woonwijk zijn. 

Vrijgesteld van het ingezetenencriterium kunnen zij buitenlandse toeristen bedienen en zo komen 

deze niet in het illegale drugscircuit van onze stad terecht.  

• Voor de coffeeshops in de stad wil de SP het ingezetenecriterium uitbreiden naar alle inwoners van 

Nederland. Zo moet voorkomen worden dat Nederlandse toeristen in het illegale drugscircuit van onze 

stad terecht komen.  

• Maastricht meldt zich bij het kabinet aan voor de experimenten met het gedoogd telen van wiet. 

• Met de wind uit de zeilen kan het illegale drugscircuit in de stad worden aangepakt. Onze middelen 

kunnen we efficiënt inzetten op het bestrijden van de resterende harde kern. Daarbij geven we 

speciale aandacht aan drugsoverlast in de buitenwijken door dealen en het kweken van wiet in 

woonhuizen. 

• Belastinginkomsten als gevolg van legalisering dienen gebruikt te worden voor veiligheidsdoeleinden 

en om – in navolging van het antirookbeleid – (soft-)drugs gebruik terug te dringen in het kader van 

de volksgezondheid. 

• Legalisering wil niet zeggen dat we gebruik van softdrugs aanmoedigen of goedkeuren. Net zoals bij 

roken en het gebruik van alcohol, zijn preventie en het geven van goede voorlichting van belang. De 

jeugd informeren over de schadelijke gevolgen van het gebruik van zowel soft- als harddrugs blijft een 

prioriteit binnen het gezondheidsbeleid.  

Radicalisering: De aanpak van islamitische radicalisering en het rechts-extremisme in Maastricht moet stevig 

en breed zijn. De SP Maastricht is van mening dat er meer aandacht moet komen voor het voorkomen van 

radicalisering onder jongeren. Daarbij is een integrale aanpak belangrijk, waarbij ouders, leraren en 

wijkagenten meer moeten worden betrokken. We bestrijden de voedingsbodem van radicalisering door 

preventief te werken aan een inclusieve samenleving, waarbij iedereen er toe doet. Hierbij zijn ook 

sociaaleconomische maatregelen van groot belang.  

Onze speerpunten:  

• De gemeente moet meer en betere informatie krijgen en verzamelen. Netwerken moeten in beeld 

komen met een belangrijke rol voor sleutelfiguren. De lokale netwerkregisseur radicalisering krijgt een 

sterke positie. 

• Om radicalisering beter te signaleren en aan te pakken wordt de deskundigheid van organisaties 

bevorderd, onder meer op het gebied van welzijn, (jeugd)zorg, straathoekwerk, onderwijs, wonen en 

veiligheid. Weerbaar opvoeden ondersteunt migrantenouders. 

• Het college voert overleg met moskeebesturen en sleutelfiguren van de islamitische gemeenschap 

over radicalisering en ondersteunt hen om radicalisering tegen te gaan. 

• De gemeente stimuleert een open publiek debat om islamitische radicalisering en een aanpak daarvan 

in Maastricht bespreekbaar te maken. 
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8. EEN KWESTIE VAN GELD 

Nu de gemeente verantwoordelijk is voor steeds meer taken die voorheen door het Rijk werden geregeld, is 

ook de begroting geen sinecure. Met een half miljard op de begroting lijkt er op het eerste gezicht aardig wat 

te verdelen. Maar de uitgaven binnen het sociale domein zijn zodanig, dat er door de Rijks bezuinigingen een 

gat ontstaat dat zelfs met alle hervormingen niet zomaar even te dichten valt. Dat is dus niet een gat dat 

ontstaat doordat gemeenten een gat in de hand hebben, maar doordat de regering weigert te bouwen aan 

een echt sociale samenleving. 

De Maastrichtse aanpak: De SP stelt de strijd tegen de groeiende tweedeling en armoede centraal. We blijven 

altijd strijden voor een sociaal vangnet voor de kwetsbare inwoners van Maastricht. Continuïteit en kwaliteit 

van zorg en ondersteuning, blijven voorop staan. Daarnaast willen we vooral investeren in veiligheid en 

cultuur. De bezuinigingen van het Rijk in het sociaal domein maken dat moeilijk, maar de SP heeft hier 

antwoorden op. Natuurlijk door actie te ondernemen tegen deze bezuinigingen, maar ook door in de 

uitvoering te kiezen voor een Maastrichtse aanpak. En die aanpak is: 

1. Investeren in mensen, buurten, burgerinitiatieven, sociale ondernemers en algemene voorzieningen. 

Zo kunnen de inwoners van Maastricht zich beter redden en beter voor elkaar zorgen. 

2. De komende vier jaar de noodzakelijke tijd nemen om geleidelijk te werken aan een betere uitvoering 

door de gemeente, door slimmere inkoop en subsidiëring en een efficiëntere aanpak van vooral de 

jeugdzorg. 

3. De SP wil een kleinschalige aanpak om er voor te zorgen dat de Maastrichtenaar zich thuis blijft voelen 

in zijn prachtige, monumentale, historische en sociale stad. Dus geen grote uitgaven voor 

grootschalige stadsontwikkeling of projecten. 

 

Sociale domein: Het geld van het Rijk voor het sociaal domein gaat in 2019 op in de algemene uitkering. De SP 

wil dit geld behouden voor het sociaal domein. Geld voor zorg moet naar de zorg. De SP blijft bij het kabinet 

aandringen om de tekorten in het sociaal domein eindelijk serieus te nemen en samen met de gemeenten op 

te lossen. 

Onze speerpunten:  

• De gemeente moet zich inspannen om voldoende middelen te krijgen voor het sociale domein. De 

opgezette lobby wordt gehandhaafd.  

• Tarieven voor zorg moeten worden vastgesteld op basis van kwaliteit en niet voor de laagste prijs. De 

zorg is immers geen markt. Goede basistarieven voorkomen faillissementen en gedwongen ontslagen. 

In Maastricht hanteren we dankzij de SP een eerlijk tarief. Dat moeten we zo houden. Bovendien is 

recent een nieuwe vaste loonschaal voor de huishoudelijke zorg vastgesteld. Hier moeten gemeenten 

hun tarieven op baseren en zorgorganisaties moeten dit aan hun werknemers betalen. 

• Volgens de SP hoort marktwerking niet thuis in de (jeugd)zorg. De SP Maastricht stelt daarom voor 

om kritisch te bekijken met wie er in het sociale domein wordt samengewerkt. De (jeugd)zorg wordt 

ingekocht op basis van samenwerking en niet op basis van concurrentie. We gaan in zee met 

aanbieders zonder winstoogmerk. 
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• In een zorginstelling horen geen topsalarissen en dure vertrekbonussen. In Maastricht kiezen we 

ervoor om geen zorg af te nemen van organisaties waar bestuurders meer verdienen dan een minister 

(De Wet Normering Topinkomens /WNT). 

De gemeente: Als we streng zijn voor anderen, dienen we ook streng te zijn voor onszelf. Als het gaat om de 

gemeente als werkgever, moet zij zelf het goede voorbeeld geven. Het is belangrijk dat burgers erop kunnen 

vertrouwen dat hun belastinggeld zorgvuldig wordt besteed.  

Onze speerpunten:  

• De gemeente neemt geen ambtenaren in dienst die meer verdienen dan een wethouder. Dat noemen 

we de wethouders norm.  

• De gemeente heeft maximaal vijf procent van de werknemers in de flexibele schil. Het overige 

personeel heeft een vaste betrekking.  

• Bij aanbesteding eist de gemeente dat de cao wordt nageleefd, ook bij onderaannemers en ZZP’ers. 

• In veel gemeenten heeft de decentralisatie geleid tot meer inhuur van dure externe medewerkers. 

Daardoor gaat geld dat bedoeld is voor zorg en ondersteuning naar dure consultants en managers. De 

SP wil dat Maastricht de ‘Roemernorm’ binnen vier jaar uitvoert, waarbij maximaal tien procent van 

de totale personeelskosten wordt uitgegeven aan externen. 
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