
Besluitenlijst van de Gemeenteraad van 
 14 mei 2019 

 
Aanvang:  14 mei 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 (CDA), dhr. 
Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), mw. Van Loo (CDA), dhr. 
Lurvink (M:OED), mw. Maassen (M:OED), mw. Meese (PVM), dhr. Mermi (SPM), 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): 
Mw. Nuyts (LPM), mw. Politsch (D66) 
 
Aanwezig college: 
Wethouders Aarts, De Graaf, Janssen en Krabbendam. 
 
Verhinderd college: 
Wethouders Heijnen en Jongen. 
 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 
Dhr. Smeets (PVM) doet het voorstel om agendapunt 6: Deelname aan stimuleringsregeling 
afkoppelen regenwater private terreinen van de agenda te verwijderen en op een latere 
datum te agenderen. Hiermee wordt unaniem ingestemd. Daarmee komt agendapunt 6 te 
vervallen. 
 
Aan agendapunt 8: Rekenkamerrapport Kwaliteit Raadsvoorstellen wordt een motie en een 
amendement toegevoegd:  

 Amendement 50PLUS Werkwijze raad inzake borging kwaliteit raadsvoorstellen 

 Motie GroenLinks Indicatoren, Risico’s en SDG in raadsvoorstellen. 
 
Aan agendapunt 9: Milieuzone Maastricht wordt een motie en een amendement 
toegevoegd:  

 Amendement SP Milieuzone Maastricht 

 Motie PvdA Maatregelen Luchtkwaliteit 
 
De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. 

 
2. Verslagen 

De verslagen en besluitenlijsten van de periode 10 april 2019 tot en met 7 mei 2019 zijn 
vastgesteld. 



 
3. Ingekomen stukken. 

Kennis is genomen van de lijst van ingekomen stukken van de periode van 15 april tot en met 
13 mei 2019. 

 
4. Benoemen Burgerlid 

Met 29 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 2 ongeldige stemmen is dhr. Meertens benoemd 
tot burgerlid voor de fractie SPM 
 

5. Bestemmingsplan Hoolhoes (50-2019) 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 

 
6. Deelname aan stimuleringsregeling afkoppelen regenwater private terreinen 

Agendapunt is door de raad verwijderd van agenda. 
 

7. Onttrekking Openbaarheid Plein Sint Petrus Banden / Delegatie bevoegdheid ex artikel 9 
Wegenwet 
Vóór het raadsvoorstel stemmen 26 raadsleden: dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), dhr. 
Brüll (CDA), mw. Demas (D66), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. Gunther (Groep 
Gunther), mw. Habets (SPM), mw. Van der Heijden-Schaaf (CDA), mw. Hermens 
(GroenLinks), dhr. Janssen (CDA), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), mw. Van 
Loo (CDA), dhr. Lurvink (M:OED), mw. Maassen (M:OED), dhr. Mermi (SPM), dhr. Pas (D66), 
dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), dhr. Pulles (SP), mw. Schut (SP), dhr. 
Severijns (VVD), dhr. Steijns (SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM), mw. Van de 
Wouw-Simons (VVD). 
 
Tegen het raadsvoorstel stemmen 10 raadsleden: dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), 
mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), mw. Van Ham 
(PvdA), mw. Meese (PVM), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM). 
 
Het raadsvoorstel is aangenomen. 
 
NB: Vanwege technische redenen was mw. Korsten (GroenLinks) niet in staat mee te 
stemmen over agendapunt 7. Zij geeft achteraf aan in te kunnen stemmen met het voorstel. 
Daarvan akte. 

 
8. Rekenkamerrapport Kwaliteit Raadsvoorstellen 

 
Amendement 50PLUS Werkwijze raad inzake borging kwaliteit raadsvoorstellen  
Voor het amendement stemmen 22 raadsleden: dhr. Betsch (PVV), dhr. Brüll (CDA), mw. dhr. 
Van Est (50PLUS), dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van der 
Gugten (GroenLinks), mw. Van der Heijden-Schaaf (CDA), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. 
Janssen (CDA), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), mw. Van Loo (CDA), 
dhr. Lurvink (M:OED), mw. Maassen (M:OED), mw. Meese (PVM), dhr. Passenier 
(GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), dhr. Pulles (SP), mw. Schut (SP), dhr. Severijns (VVD), dhr. 
Smeets (PVM). 

 
Tegen het amendement stemmen 15 raadsleden: dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), 
Demas (D66), mw. Fokke (PvdA), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Habets (SPM), mw. Van 
Ham (PvdA), dhr. Limpens (VVD), dhr. Mermi (SPM), Dhr. Pas (D66), mw. Slangen (PvdA), dhr. 
Steijns (SPM) dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 



 
Het amendement is aangenomen. 
 
Motie GroenLinks Indicatoren, Risico’s en SDG in raadsvoorstellen. 
Voor de motie stemmen 26 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. Brüll 
(CDA), mw. Demas (D66), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. 
Gorren (SAB), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), mw. Van der Heijden-Schaaf (CDA), mw. 
Hermens (GroenLinks), dhr. Janssen (CDA), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten 
(GroenLinks), mw. Van Loo (CDA), dhr. Lurvink (M:OED), mw. Maassen (M:OED), mw. Meese 
(PVM), dhr. Pas (D66), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), dhr. Pulles (SP), mw. 
Schut (SP), dhr. Severijns (VVD), dhr. Smeets (PVM), dhr. Wijnands (D66). 
 
Tegen de motie stemmen 11 raadsleden: dhr. Boelen (SPM), mw. Fokke (PvdA), dhr. Gunther 
(Groep Gunther), mw. Habets (SPM), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Limpens (VVD), dhr. Mermi 
(SPM), mw. Slangen (PvdA), dhr. Steijns (SPM), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw-
Simons (VVD). 
 
De motie is aangenomen. 
 
Voor het geamendeerde raadsvoorstel stemmen 30 raadsleden: dhr. Barendse (D66), dhr. 
Betsch (PVV), 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), 
mw. Van Ham (PvdA), mw. Van der Heijden-Schaaf (CDA), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. 
Janssen (CDA), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), mw. Van Loo (CDA), 
dhr. Lurvink (M:OED), mw. Maassen (M:OED), mw. Meese (PVM), 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. Wijnands (D66), mw. Van de Wouw-
Simons (VVD). 
 
Tegen het geamendeerde raadsvoorstel stemmen 7 raadsleden: dhr. Boelen (SPM), dhr. 
Gunther (Groep Gunther), mw. Habets (SPM), dhr. Limpens (VVD), dhr. Mermi (SPM), dhr. 
Steijns (SPM), dhr. Willems (SPM). 
 
Het raadsvoorstel is aangenomen. 
 

Dhr. Garnier (PVM) verlaat de vergadering. 
 

9. Milieuzone Maastricht 
 
Amendement SP Milieuzone Maastricht 
Voor het amendement stemmen 15 raadsleden: dhr. Barendse (D66), mw. Demas (D66), dhr. 
Van Est (50PLUS), mw. Fokke (PvdA), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), mw. Van Ham 
(PvdA), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), 
dhr. Pas (D66), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pulles (SP), mw. Schut (SP), mw. Slangen 
(PvdA), dhr. Wijnands (D66). 

 
Tegen het amendement stemmen 21 raadsleden: dhr. Betsch (PVV), dhr. Boelen (SPM), dhr. 
Brüll (CDA), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB),  dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Habets 
(SPM), mw. Van der Heijden-Schaaf (CDA), dhr. Janssen (CDA), dhr. Limpens (VVD), mw. Van 
Loo (CDA), dhr. Lurvink (M:OED), mw. Maassen (M:OED), mw. Meese (PVM), dhr. Mermi 



(SPM), dhr. Peeters (CDA), dhr. Severijns (VVD), dhr. Smeets (PVM), dhr. Steijns (SPM), dhr. 
Willems (SPM), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 
 
Het amendement is verworpen. 
 
Motie PvdA Maatregelen Luchtkwaliteit 
De motie is unaniem aangenomen. 
 
Voor het raadsvoorstel stemmen 21 raadsleden: dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), dhr. 
Brüll (CDA), mw. Demas (D66), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), mw. Habets (SPM), mw. 
Van der Heijden-Schaaf (CDA), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Janssen (CDA), dhr. Janssen 
(GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), mw. Van Loo (CDA), dhr. Mermi (SPM), Dhr. Pas 
(D66), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), dhr. Pulles (SP), mw. Schut (SP), dhr. 
Steijns (SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM),  
 
Tegen het raadsvoorstel stemmen 15 raadsleden: dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), 
mw. Fokke (PvdA), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. 
Van Ham (PvdA), dhr. Limpens (VVD), dhr. Lurvink (M:OED), mw. Maassen (M:OED), mw. 
Meese (PVM), dhr. Severijns (VVD), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM), mw. Van de 
Wouw-Simons (VVD). 
 
Het raadsvoorstel is aangenomen. 
 


