
Besluitenlijst van de Gemeenteraad van 
 25 juni 2019 

 
Aanvang:  25 juni om 17:00 uur 
Vergaderlocatie: Raadzaal Mosae Forum 
Voorzitter:   Mw. A. Penn – te Strake 
Griffier:   Mw. J. Goossens 
 
Aanwezig raad (33):  
Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. Boelen (SPM), 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. 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 (M:OED), mw. Meese (PVM), dhr. Mermi (SPM), dhr. Mertens (D66), 
mw. Nuyts (LPM), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), dhr. Pulles (SP), mw. Schut (SP), 
dhr. Severijns (VVD), dhr. Smeets (PVM), dhr. Steijns (SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM), 
mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 
 
Verhinderd raad (6): 
Dhr. Brüll (CDA), dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. Janssen (CDA), mw. Maassen (M:OED), dhr. Pas 
(D66), mw. Slangen (PvdA). 
 
Aanwezig college: 
Wethouders Aarts, De Graaf, Heijnen, Janssen, Jongen en Krabbendam. 
 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 
Aan agendapunt 6: Woonprogrammering studentenhuisvesting 2019-2024 worden twee 
amendementen toegevoegd:  

• Amendement GroenLinks/LPM inzake Woonprogrammering studentenhuisvesting 
2019-2024. 

• Amendement VVD inzake Grootschalige Studentenhuisvesting. 
 
Aan agendapunt 7: Landbouwbelang worden twee amendementen toegevoegd:  

• Amendement GroenLinks inzake Tendervoorwaarden Landbouwbelang. 
• Amendement SAB inzake Bodemprijs tender vaststellen op boekwaarde. 

 
Aan agendapunt 8: Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie 
grondexploitatie 2019 worden een amendement en twee moties toegevoegd:  

• Amendement VVD inzake Kunstfront en onrendabele top. 
• Motie SAB inzake AINSI. 
• Motie M:OED inzake Tijdelijke verplaatsing Kunstfront activiteiten. 

 
Aan de raadsagenda wordt een motie toegevoegd van GroenLinks inzake Beleid Culturele en 
sociale broed- en vrijplaatsen. Dit wordt agendapunt 9. 

 
Mw. Fokke (PvdA) stelt voor agendapunt 7: Landbouwbelang niet vandaag te behandelen. 
Een meerderheid van de raad steunt dit voorstel niet. 
 
De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. 



 
2. Verslagen. 

De verslagen en besluitenlijsten van 11 juni 2019 zijn vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken. 
Kennis is genomen van de lijsten van toezeggingen en moties van de periode van 14 
november 2017 tot en met 19 juni 2019, en van de lijst van ingekomen stukken van de 
periode 10 juni 2019 tot en met 21 juni 2019. 

 
4. Addendum Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg: tijdelijke versoepeling 

compensatiesystematiek (79-2019). 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 

 
5. Gunningsvoorstel accountantsdiensten 2019 t/m 2022 (86-2019). 

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 

6. Woonprogrammering studentenhuisvesting 2019-2024 (33-2019). 
Amendement GroenLinks/LPM inzake Woonprogrammering studentenhuisvesting 2019-2014 
Voor het amendement stemmen 22 raadsleden: Dhr. Boelen (SPM), dhr. Van Est (50PLUS), 
mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier (PVM), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), 
mw. Van Ham (PvdA), mw. Van der Heijden-Schaaf (CDA), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. 
Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), mw. Van Loo (CDA), mw. Meese (PVM), dhr. 
Mermi (SPM), mw. Nuyts (LPM), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), dhr. Pulles 
(SP), mw. Schut (SP), dhr. Smeets (PVM), dhr. Steijns (SPM), dhr. Willems (SPM). 
 
Tegen het amendement stemmen 10 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), 
mw. Demas (D66), dhr. Geurts (PVV), dhr. Limpens (VVD), dhr. Lurvink (M:OED), dhr. Mertens 
(D66), dhr. Severijns (VVD), dhr. Wijnands (D66), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 
  
Het amendement is aangenomen. 
 

NB: Vanwege technische redenen is mw. Habets (SPM) niet in staat mee te stemmen over het 
amendement GroenLinks/LPM inzake Woonprogrammering studentenhuisvesting 2019-2024. Zij 
geeft achteraf aan in te kunnen stemmen met het amendement. Daarvan akte. 

 
Amendement VVD inzake Grootschalige Studentenhuisvesting 
Voor het amendement stemmen 10 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), mw. 
Demas (D66), dhr. Geurts (PVV), dhr. Limpens (VVD), dhr. Lurvink (M:OED), dhr. Mertens 
(D66), dhr. Severijns (VVD), dhr. Wijnands (D66), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 
 
Tegen het amendement stemmen 23 raadsleden: Dhr. Boelen (SPM), dhr. Van Est (50PLUS), 
mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier (PVM), 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 (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), mw. Van Loo (CDA), mw. 
Meese (PVM), dhr. Mermi (SPM), mw. Nuyts (LPM), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Peeters 
(CDA), dhr. Pulles (SP), mw. Schut (SP), dhr. Smeets (PVM), dhr. Steijns (SPM), dhr. Willems 
(SPM). 
  
Het amendement is verworpen. 
 

Dhr. Janssen (CDA) betreedt de vergadering. 



 
Raadsvoorstel 
Voor het geamendeerde raadsvoorstel stemmen 22 raadsleden: Dhr. Boelen (SPM), dhr. Van 
Est (50PLUS), mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier (PVM), 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), mw. 
Van Loo (CDA), mw. Meese (PVM), dhr. Mermi (SPM), mw. Nuyts (LPM), dhr. Passenier 
(GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), dhr. Pulles (SP), mw. Schut (SP), dhr. Smeets (PVM), dhr. 
Steijns (SPM), dhr. Willems (SPM). 
 
Tegen het raadsvoorstel stemmen 11 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), 
mw. Demas (D66), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Limpens (VVD), dhr. Lurvink 
(M:OED), dhr. Mertens (D66), dhr. Severijns (VVD), dhr. Wijnands (D66), mw. Van de Wouw-
Simons (VVD). 
 
Het raadsvoorstel is aangenomen. 

 
7. Landbouwbelang (15-2019). 

Amendement GroenLinks inzake Tendervoorwaarden Landbouwbelang 
Voor het amendement stemmen 11 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), mw. Demas (D66), dhr. 
Van der Gugten (GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. 
Korsten (GroenLinks), dhr. Mertens (D66), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pulles (SP), mw. 
Schut (SP), dhr. Wijnands (D66). 

 
Tegen het amendement stemmen 22 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), dhr. Boelen (SPM), dhr. 
Van Est (50PLUS), mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren 
(SAB), mw. Habets (SPM), mw. Van Ham (PvdA), mw. Van der Heijden-Schaaf (CDA), dhr. 
Janssen (CDA), dhr. Limpens (VVD), mw. Van Loo (CDA), dhr. Lurvink (M:OED), mw. Meese 
(PVM), dhr. Mermi (SPM), mw. Nuyts (LPM), 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. 

 
Amendement SAB inzake Bodemprijs tender vaststellen op boekwaarde 
Voor het amendement stemmen 9 raadsleden: Dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Garnier (PVM), 
dhr. Gorren (SAB), dhr. Limpens (VVD), mw. Meese (PVM), mw. Nuyts (LPM), dhr. Severijns 
(VVD), dhr. Smeets (PVM), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 
 
Tegen het amendement stemmen 24 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), 
dhr. Boelen (SPM), mw. Demas (D66), mw. Fokke (PvdA), dhr. Geurts (PVV), 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), mw. Van Loo (CDA), dhr. Lurvink (M:OED), dhr. Mermi (SPM), dhr. 
Mertens (D66), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), dhr. Pulles (SP), mw. Schut 
(SP), dhr. Steijns (SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM),  
  
Het amendement is verworpen. 

 
Raadsvoorstel 
Voor het raadsvoorstel stemmen 30 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. 
Boelen (SPM), mw. Demas (D66), dhr. Van Est (50PLUS), mw. 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. Mermi (SPM), dhr. Mertens (D66), mw. Nuyts (LPM), 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 4 raadsleden: Dhr. Garnier (PVM), dhr. Lurvink (M:OED), 
mw. Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM). 
 
Het raadsvoorstel is aangenomen. 

 
8. Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grondexploitatie 2019 

(75-2019). 
Amendement VVD inzake Kunstfront en onrendabele top 
Voor het amendement stemmen 26 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. 
Boelen (SPM), mw. Demas (D66), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier 
(PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), mw. Habets (SPM), mw. Van Ham (PvdA), mw. 
Van der Heijden-Schaaf (CDA), dhr. Janssen (CDA), dhr. Limpens (VVD), mw. Van Loo (CDA), 
mw. Meese (PVM), dhr. Mermi (SPM), dhr. Mertens (D66), mw. Nuyts (LPM), 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 amendement stemmen 8 raadsleden: Dhr. Van der Gugten (GroenLinks), mw. 
Hermens (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Lurvink 
(M:OED), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pulles (SP), mw. Schut (SP). 
  
Het amendement is aangenomen. 
 
Motie SAB inzake AINSI 
Voor de motie stemmen 5 raadsleden: Dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Garnier (PVM), dhr. 
Gorren (SAB), mw. Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM). 
 
Tegen de motie stemmen 29 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. Boelen 
(SPM), mw. Demas (D66), mw. Fokke (PvdA), dhr. Geurts (PVV), 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), dhr. Mermi 
(SPM), dhr. Mertens (D66), mw. Nuyts (LPM), 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). 
 
De motie is verworpen. 
 
Motie M:OED inzake Tijdelijke verplaatsing Kunstfront activiteiten 
Voor de motie stemmen 14 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), mw. Demas (D66), mw. Fokke 
(PvdA), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), mw. Van Ham (PvdA), mw. Hermens (GroenLinks), 
dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Lurvink (M:OED), dhr. Mertens 
(D66), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pulles (SP), mw. Schut (SP), dhr. Wijnands (D66). 

 



Tegen de motie stemmen 20 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), dhr. Boelen (SPM), dhr. Van Est 
(50PLUS), dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), mw. Habets (SPM), mw. 
Van der Heijden-Schaaf (CDA), dhr. Janssen (CDA), dhr. Limpens (VVD), mw. Van Loo (CDA), 
mw. Meese (PVM), dhr. Mermi (SPM), mw. Nuyts (LPM), dhr. Peeters (CDA), dhr. Severijns 
(VVD), dhr. Smeets (PVM), dhr. Steijns (SPM), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw-Simons 
(VVD). 
 
De motie is verworpen. 
 
Raadsvoorstel 
Voor het geamendeerde raadsvoorstel stemmen 33 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. 
Betsch (PVV), dhr. Boelen (SPM), 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. 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), mw. Meese (PVM), dhr. Mermi (SPM), 
dhr. Mertens (D66), mw. Nuyts (LPM), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), dhr. 
Pulles (SP), 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 stemt 1 raadslid: Dhr. Lurvink (M:OED). 
 
Het raadsvoorstel is aangenomen. 
 

9. Motie GroenLinks inzake Beleid Culturele broed- en vrijplaatsen. 
De motie is aangehouden door de indiener. 

 
10. Vaststellen verslag besloten gedeelte 11 juni 2019 inzake informatie Ontwikkeling 

kenniscentra (89-2019). 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 

 
Dhr. Lurvink (M:OED), mw. Nuyts (LPM) en dhr. Smeets (PVM) verlaten de vergadering. 
 
Aangezien agendapunt 11 de portefeuille van de burgemeester raakt, neemt dhr. Severijns (VVD) als 
plaatsvervangend voorzitter van de raad het voorzitterschap tijdelijk waar. 
 

11. Besloten gedeelte: Kandidaatstelling Eurovision Song Contest 2020 
De raad is in beslotenheid geïnformeerd over de kandidaatstelling. 
 

De burgemeester neemt haar plaats weer in als voorzitter van de raadsvergadering. 
 
Dhr. Betsch (PVV), dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. 
Janssen (GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), mw. Meese (PVM), dhr. Mermi (SPM), dhr. Pulles 
(SP), mw. Schut (SP) en mw. Van de Wouw-Simons (VVD) verlaten de raadzaal. 
 

12. Besloten gedeelte: Beslissing op bezwaar 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 


