
 

 

Indiener: René Betsch (PVV) 

Raadsvergadering: 31-05-2022 

Agendapunt: Motie vreemd aan de orde van de dag 

Onderwerp: Dodenherdenking door de kinderraad 

*Besluit:  *Voorzitter:  *Griffier:  
    * In te vullen door de griffier/voorzitter. 

 
De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 31 mei 2022, 
behandelende het agendapunt motie vreemd Dodenherdenking door de kinderraad 
 
Constaterende dat: 

 Kinderen veel vragen hebben over oorlog en waarom wij dit op 4 mei herdenken. 

 Het nationaal comité 4 en 5 mei veel aan educatie doet op scholen door middel van een gratis Denkboek. 
 
Overwegende dat: 

 Een nationale dodenherdenking ook voor kinderen toegankelijk moet zijn. En ook begrijpelijk moet worden 
gemaakt. 

 Wij in Maastricht een kinderraad hebben die de kinderen van Maastricht representeren. 

 Deze kinderraad een rol kan spelen binnen de gemeentelijke herdenking. 

 Het college dat ieder jaar namens de gemeenteraad en college een krans legt ter nagedachtenis op 4 mei. 
 
Verzoekt het college 

 Om ook de kinderraad en kinderburgemeester de gelegenheid te geven een bloemstuk te leggen in naam 
van alle kinderen van Maastricht tijdens deze herdenkingsplechtigheid. 

 De organisatie van deze plechtigheid van dit voornemen op de hoogte brengen en hen ondersteuning te 
bieden in de voorbereiding hiervan.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
PVV   Partij Veilig Maastricht  VVD    PvdA  
René Betsch  Tiny Meese   Guiseppe Noteborn  Manon Fokke 
 
SP   Seniorenpartij   CDA 
Jack van Gelooven Henny Willems   Gabriëlle Heine 

Ag.pt. 24 
korr.no. 2022- 

 
 
 
 

MOTIE 

aangenomen

Besluit:Voor de motie stemmen 31 raadsleden: dhr. Steijns (SPM), dhr. Boelen (SPM), mw. Makatita (SPM), dhr. Willems, (SPM), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Krabbendam (GroenLinks), 
dhr. Peeters (CDA), dhr. Beckers (CDA), mw. Heine (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Redmeijer (PvdA), mw. Slangen (PvdA), 
mw. Meese (Partij Veilig Maastricht), dhr. Garnier (Partij Veilig Maastricht), dhr. Smeets (Partij Veilig Maastricht), dhr. Noteborn (VVD), dhr. Aarts (VVD), dhr. Verkoijen (VVD), 
dhr. Vaessen (PvdD), mw. Merx (PvdD), dhr. Ortjens (Volt), dhr. Den Heijer (Volt), dhr. Van Gelooven (SP), mw. Schut (SP), dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Gorren (SAB), 
mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht) en dhr. Nab (FvD).
Tegen de motie stemmen 5 raadsleden: dhr. Pas (D66), mw. Demas (D66), mw. El Fassih (D66), dhr. Jongen (D66) en dhr. Van Rooij (M:OED).
De motie is aangenomen.
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