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/...?-*Griffier:

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 6 april 2021,
Constaterende dat:
•
•
•
•
•

De SPM een zesde wethouder wil aanstellen ondanks de grote financiële tekorten waar wij als stad tegenaan
lopen;
Het vooral onze ouderen en kwetsbare burgers zijn die hier enorm door getroffen worden;
Ruim 60% van de speeltuintjes wegbezuinigd dreigen te worden;
Er een wethouder thuis zit met een dure wachtgeldregeling, de SPM door aanstelling van een zesde
wethouder met wethoudersvergoeding een te grote druk legt op de begroting;
We met dit salaris ook de mensen in de stad kunnen helpen.

Overwegende dat:
•
•
•
•
•

De gemeente de belangrijke taak heeft in deze zeer zware tijd om te zorgen dat onze financiële huishouding
in orde komt;
Dat we vooral moeten zorgen voor de meest kwetsbaren in onze stad;
Dat we samen eerst het debat moeten voeren om te kijken wat precies de financiële gevolgen zijn door
verkeerde beslissingen in het sociale domein;
Dat we de offers van deze bezuinigingen niet alleen bij de burgers moeten neerleggen, maar ook zelf
verantwoording moeten nemen;
De tijd tot aan de verkiezingen te kort is om een nieuwe wethouder aan te stellen, deze zal in die korte tijd
geen effectieve verandering tot stand kunnen brengen.

BESLUIT:
•

Af te zien van de benoeming van een zesde wethouder en het college opdracht te geven de portefeuille van
voormalig wethouder Janssen voor de rest van de huidige raadsperiode te verdelen onder de huidige vijf
wethouders.

En gaat over tot de orde van de dag.
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