
Besluitenlijst van de Gemeenteraad van 
 10 september 2019 

 
Aanvang:  10 september 2019 om 20:30 uur 
Vergaderlocatie: Raadzaal Mosae Forum 
Voorzitter:   Mw. A. Penn – te Strake 
Griffier:   Mw. J. Goossens 
 

Aanwezig raad (37): Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. Boelen (SPM), Dhr. Brüll (CDA),  
mw. Demas (D66), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), 
dhr. Gorren (SAB), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Habets 
(SPM), mw. Van Ham (PvdA), mw. Van der Heijden-Schaaf (CDA), mw. Hermens (GroenLinks),  
dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), mw. Van Loo (CDA),  
dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink), mw. Maassen (Groep Maassen), mw. Meese (PVM),  
dhr. Mertens (D66), mw. Nuyts (LPM), dhr. Pas (D66), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Peeters 
(CDA), dhr. Pulles (SP), mw. Schut (SP), dhr. Severijns (VVD), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM), 
dhr. Steijns (SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 
 

Verhinderd raad (2): dhr. Janssen (CDA), dhr. Mermi (SPM). 
 

Aanwezig college: 
Wethouders Aarts, De Graaf, Heijnen, Jongen en Krabbendam. 
 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 
 

Aan de raadsagenda wordt een motie toegevoegd van Partij Veilig Maastricht inzake verbod 
op gebruik lachgas. Dit wordt agendapunt 9. 
 

Aan de raadsagenda wordt een motie toegevoegd van Partij Veilig Maastricht inzake groene 
bushokjes. Dit wordt agendapunt 10. 
 

Aan de raadsagenda wordt een motie toegevoegd van Partij Veilig Maastricht inzake besluit 
mediahuis Limburg. Dit wordt agendapunt 11. 
 

Na een mededeling van wethouder Jongen aangaande agendapunt 7 ‘Gemeenschappelijke 
regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg deelname van gemeente Heerlen en 
provincie Limburg’ wordt voorgesteld om dit agendapunt vandaag niet te behandelen, en op 
de agenda van de volgende raadsvergadering te plaatsen. Een meerderheid van de raad 
steunt dit voorstel. 
 

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. 
 

2. Verslagen. 
De verslagen en besluitenlijsten van 25 juni 2019 en 2 juli 2019 zijn vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken. 
Kennis is genomen van de lijst van ingekomen stukken van de periode 1 juli 2019 tot en met 
6 september 2019. 
 

 De heer Pulles (SP) verlaat de vergadering. 
 



4. Benoemen burgerleden (110-2019). 
Met 34 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 0 ongeldige stemmen wordt mevrouw Martens 
benoemd tot burgerlid voor de fractie Groep Gunther. 
Met 35 stemmen voor, 1 stemmen tegen en 0. ongeldige stemmen wordt de heer IJssermans 
benoemd tot burgerlid voor de fractie Partij Veilig Maastricht. 

 

5. Herbenoemen lid Rekenkamer Maastricht (109-2019). 
Met 36 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 ongeldige stemmen wordt de heer Janssen 
herbenoemd tot lid van de Rekenkamer Maastricht. 

 

6. Regionale samenwerking verwerving Wmo-hulp (99-2019). 
Voor het raadsvoorstel stemmen 31 raadsleden:  
Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. Boelen (SPM), Dhr. Brüll (CDA),  
mw. Demas (D66), dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van der 
Gugten (GroenLinks), mw. Habets (SPM), mw. Van der Heijden-Schaaf (CDA), mw. Hermens 
(GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), mw. 
Van Loo (CDA), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink), mw. Maassen (Groep Maassen), mw. 
Meese (PVM), dhr. Mertens (D66), mw. Nuyts (LPM), dhr. Pas (D66), dhr. Passenier 
(GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), mw. Schut (SP), dhr. Severijns (VVD), dhr. Smeets (PVM), 
dhr. Steijns (SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw-Simons 
(VVD). 

 

Tegen het raadsvoorstel stemmen 5 raadsleden:  
dhr. Van Est (50PLUS), mw. Fokke (PvdA), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Van Ham 
(PvdA), mw. Slangen (PvdA). 
 

Het raadsvoorstel is aangenomen. 
 

7. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg deelname van 
gemeente Heerlen en provincie Limburg (98-2019). 
Bij het vaststellen van de agenda is het raadsvoorstel van de agenda afgevoerd. 

 
8. Beleidskader jeugdhulp Zuid-Limburg 2019-2022 (82-2019). 

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
  

9. Motie PVM inzake Verbod op gebruik lachgas. 
Voor de motie stemmen 34 raadsleden:  
Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. Boelen (SPM), Dhr. Brüll (CDA),  
mw. Demas (D66), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts 
(PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. Gunther (Groep Gunther), 
mw. Habets (SPM), mw. Van Ham (PvdA), mw. Van der Heijden-Schaaf (CDA), mw. Hermens 
(GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), mw. Van Loo (CDA), dhr. 
Lurvink (Groep Alexander Lurvink), mw. Maassen (Groep Maassen), mw. Meese (PVM), dhr. 
Mertens (D66), mw. Nuyts (LPM), dhr. Pas (D66), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Peeters 
(CDA), mw. Schut (SP), dhr. Severijns (VVD), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM), dhr. 
Steijns (SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM). 

 

Tegen de motie stemmen 2 raadsleden:  
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 
 
De motie is aangenomen. 



10. Motie PVM inzake Groene bushokjes. 
De motie is aangehouden. 
 

11. Motie PVM inzake Besluit Mediahuis Limburg. 
De motie is aangehouden, en wordt de volgende raadsvergadering behandeld. 
 

12. Bekrachtigen geheimhouding Eurovision Song Contest vergadering 8 augustus 2019  
(114-2019). 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 

13. Vaststellen verslagen besloten vergaderingen Eurovision Song Contest 25 juni 2019, 2 juli 
2019 en 8 augustus 2019 (113-2019). 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 


