
Besluitenlijst van de Gemeenteraad van 
 16 april en 7 mei 2019 

 
Aanvang:  16 april om 20:30 uur 
Vergaderlocatie: Raadzaal Mosae Forum 
Voorzitter:   Mw. A. Penn – te Strake 
Griffier:   Mw. J. Goossens 
 
Aanwezig raad (38):  
Dhr. Betsch (PVV), dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), dhr. 
Van Est (50PLUS), mw. Eurlings-Tonnaer (D66), 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), 
mw. Nuyts (LPM), 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 (1): 
mw. Politsch (D66) 
 
Aanwezig college: 
Wethouders Aarts, De Graaf, Janssen, Jongen, Heijnen en Krabbendam. 
 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 
Aan de agenda wordt de volgende agendapunten toegevoegd:  

 Benoemen burgerlid 

 Benoemen extra voorzitters rondes 

 Benoemen lid commissie Begroting en Verantwoording 

 Verdiepingsonderzoek samenwerking Meerssen – Maastricht.  

 Motie PVM & SPM inzake Vlam van Minckelers  

 Motie GroenLinks inzake Alternatieve energiebron voor Vlam van Minckelers 

 Motie GroenLinks inzake Evaluatie Innovatieagenda cultuur 

 Besloten gedeelte - Mededeling Ontwikkeling kenniscentra 
De agenda wordt vastgesteld. 

 
2. Verslagen 

De verslagen en besluitenlijsten van de periode 26 maart 2019 tot en met 2 april 2019 
worden vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken. 
Kennis wordt genomen van de lijst van ingekomen stukken van de periode van 1 april tot en 
met 12 april 2019. 

 
4. Toelaten nieuw raadslid. 

Mevrouw Eurlings-Tonnaer neemt afscheid van de gemeenteraad. De heer Pas wordt 
toegelaten tot de gemeenteraad van Maastricht. 
 



Mw. Eurlings-Tonnaer (D66) verlaat de raadsvergadering. Dhr. Pas (D66) neemt deel aan de 
raadsvergadering. 
 

5. Benoemen Burgerlid 
Met 37 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 ongeldige stem wordt dhr. Mertens benoemd 
tot burgerlid voor de fractie D66. 
 

6. Benoemen lid Rekenkamer Maastricht 
Met 34 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 2 ongeldige stemmen wordt dhr. Liefferink 
benoemd tot lid van de Rekenkamer Maastricht. 

 
7. Benoemen extra voorzitters rondes 

Er wordt gestemd over de benoeming van extra voorzitters voor rondes. De stemuitslagen 
zijn als volgt: 
 
Dhr. Beckers: 32 stemmen voor, 6 stemmen tegen, 0 ongeldige stemmen. 
Dhr. Courbois: 30 stemmen voor, 8 stemmen tegen, 0 ongeldige stemmen. 
Dhr. Mertens: 36 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 0 ongeldige stemmen. 
‘Halil Merni’: 1 stem voor, 0 stemmen tegen, 0 ongeldige stemmen. 
‘Halil’: 1 stem voor, 0 stemmen tegen, 0 ongeldige stemmen. 
 
Daarmee worden de heren Beckers, Courbois en Mertens benoemd tot reservevoorzitters 
voor de rondes van de gemeenteraad van Maastricht. 

 
8. Benoemen lid commissie Begroting en Verantwoording 

Met 35 stemmen voor, 1 stem tegen en 2 ongeldige stemmen wordt dhr. Mertens benoemd 
tot lid van de commissie Begroting en Verantwoording. 
 

9. Reparatie Bestemmingsplan Reparatie- en actualiseringsplan Maastricht Zuidoost (39-
2019) 
Vóór het raadsvoorstel stemmen 33 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), dhr. Barendse (D66), dhr. 
Boelen (SPM), dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), dhr. Van Est (50PLUS), Fokke (PvdA), dhr. 
Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), 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), 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. Steijns (SPM) dhr. Wijnands (D66), dhr. 
Willems (SPM), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 
 
Tegen het raadsvoorstel stemmen 5 raadsleden: dhr. Garnier (PVM), dhr. Gunther (Groep 
Gunther), mw. Meese (PVM), mw. Nuyts (LPM),  dhr. Smeets (PVM). 
 
Het raadsvoorstel is aangenomen. 
 

10. Boschstraat 76 (Grand Hotel) – Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) (44-2019) 
Vóór het raadsvoorstel stemmen 30 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), dhr. Barendse (D66), 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 (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. Severijns (VVD), dhr. Smeets (PVM), dhr. Steijns (SPM) 
dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 
 
Tegen het raadsvoorstel stemmen 8 raadsleden: dhr. Van Est (50PLUS), mw. Fokke (PvdA), 
dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Van Ham (PvdA), mw. Nuyts (LPM), dhr. Pulles (SP), mw. 
Schut (SP), mw. Slangen (PvdA). 
 
Het raadsvoorstel is aangenomen. 

 
Mw. Schut (SP) verlaat tijdelijk de raadzaal. 
 

11. Verdiepingsonderzoek samenwerking Meerssen - Maastricht 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
Mw. Schut (SP) betreedt de raadzaal. 
 

12. Motie PVM en SPM inzake Vlam van Minckelers 
Vóór de motie stemmen 25 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), dhr. Boelen (SPM), dhr. Brüll 
(CDA), mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. 
Gunther (Groep Gunther), mw. Habets (SPM), mw. Van Ham (PvdA), mw. Van der Heijden-
Schaaf (CDA), dhr. Janssen (CDA), dhr. dhr. Limpens (VVD), mw. Van Loo (CDA), dhr. Lurvink 
(M:OED), mw. Maassen (M:OED), mw. Meese (PVM), dhr. Mermi (SPM), mw. Nuyts (LPM), 
dhr. Peeters (CDA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM), dhr. Steijns (SPM) dhr. Willems 
(SPM), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 
 
Tegen de motie stemmen 13 raadsleden: dhr. Barendse (D66), mw. Demas (D66), dhr. Van 
Est (50PLUS), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), Janssen 
(GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. 
Pulles (SP), mw. Schut (SP), dhr. Severijns (VVD), dhr. Wijnands (D66). 
 
De motie is aangenomen. 

 
13. Motie GroenLinks inzake Alternatieve energiebron voor Vlam van Minckelers 

De motie wordt ingetrokken door de indiener. 
 

Vanwege tijdsgebrek wordt de vergadering om 23:00 uur geschorst en op 7 mei 2019 voortgezet. 
Er zijn op 7 mei 35 raadsleden aanwezig. 
Dhr. Brüll (CDA), mw. Meese (PVM), mw. Nuyts (LPM) en mw. Politsch (D66) zijn verhinderd. 
 
14. Motie GroenLinks inzake Evaluatie Innovatieagenda cultuur 

De motie wordt unaniem aangenomen. 
 

De raad behandelt het laatste agendapunt in beslotenheid. Dhr. Betsch (PVV), dhr. Garnier 
(PVM), dhr. Geurts (PVV) en dhr. Smeets (PVM) verlaten de zaal. 

 
15. Besloten gedeelte: Mededeling Ontwikkeling kenniscentra 

De wethouder doet een mededeling aan de raad. 


