
Besluitenlijst van de Gemeenteraad van 
17 december 2019 

 
Aanvang:  17 december om 20:30 uur 
Vergaderlocatie: Raadzaal Mosae Forum 
Voorzitter:   Mw. A. Penn – te Strake 
Griffier:   Mw. J. Goossens 
 
Aanwezig raad (35): 
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. Gerats (SP), dhr. Gorren (SAB), 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), 
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), mw. Van Loo (CDA), dhr. Lurvink (Groep Lurvink), 
mw. Meese (PVM), dhr. Mermi (SPM), mw. Nuyts (LPM), dhr. Pas (D66), dhr. Peeters (CDA), mw. 
Politsch (D66), 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 (4): 
Dhr. Geurts (PVV), mw. Van Ham (PvdA), mw. Maassen (Groep Maassen), dhr. Passenier 
(GroenLinks). 
 
Aanwezig college: 
Wethouders Aarts, De Graaf, Heijnen, Janssen, Jongen en Krabbendam. 
 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 
Agendapunt 5: Ontslag griffier en aanwijzen interim griffier wordt op voorstel van mw. 
Korsten (GroenLinks, voorzitter van de werkgeverscommissie) gewijzigd: de raad stemt in 
met het voorstel om vandaag alleen te besluiten over het ontslag van de griffier, en niet over 
het aanwijzen van een interim griffier. 
 
Op verzoek van mw. Meese (PVM) wordt behandeling van agendapunt 6: Vaststelling 
bedragen uitgaven en reserves fractieondersteuning 2018 van de agenda verwijderd. 
 
Aan agendapunt 7 wordt een motie toegevoegd: 

- Motie Groep Alexander Lurvink Jongerenbegroting 
 
Aan agendapunt 8 worden drie moties toegevoegd: 

- Motie PvdA Sint Maartenspoort 2 
- Motie CDA Herbestemmingsonderzoek Kumulusgebouw Sint Maartenspoort 
- Motie GroenLinks ENG-scenario nieuwbouw primair onderwijs 

 
Aan de agenda wordt toegevoegd: 

- Agendapunt 13: Motie LPM Vuurwerk aan de Maas 
- Agendapunt 14: Wijzigingen in het kader van de Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren (Wnra). 
 
De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. 

 



2. Verslagen. 
De verslagen en besluitenlijsten van 19 november 2019 tot en met 26 november 2019 zijn 
vastgesteld.  
 

3. Ingekomen stukken. 
De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken van de periode 25 november 2019 
tot en met 6 december 2019. 
 

4. Benoemen voorzitter Rekenkamer Maastricht (163-2019). 
Met 35 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 ongeldige stemmen is de heer Liefferink 
benoemd tot voorzitter van de Rekenkamer Maastricht. 
 

5. Ontslag Griffier (172-2019). 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 

 
6. Vaststelling bedragen uitgaven en reserves fractieondersteuning 2018 (191-2019 REV). 

Het raadsvoorstel is van de agenda gehaald en wordt in een latere raadsvergadering opnieuw 
geagendeerd. 

 
Mw. Schut (SP) en dhr. Van Est (50PLUS) verlaten de raadzaal. 
 

7. Burger- en overheidsparticipatie plan van aanpak (146-2019). 
Motie Groep Alexander Lurvink Jongerenbegroting 
De motie is aangehouden. 
 
Raadsvoorstel 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 

 
Dhr. Van Est (50PLUS) betreedt de raadzaal. 
Mw. Van de Wouw (VVD) verlaat de raadzaal. 
 

8. Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs Kindcentra Maastricht 
2020-2036 (147-2019). 
Motie PvdA Sint Maartenspoort 2: 
Voor de motie stemmen 9 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier 
(PVM), dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. Lurvink (Groep Lurvink), mw. Meese (PVM), mw. 
Nuyts (LPM), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM). 

 
Tegen de motie stemmen 24 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), dhr. Brüll 
(CDA), mw. Demas (D66), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Gerats (SP), 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. Mermi (SPM), dhr. Pas (D66), dhr. 
Peeters (CDA), mw. Politsch (D66), dhr. Severijns (VVD), dhr. Steijns (SPM), dhr. Wijnands 
(D66), dhr. Willems (SPM). 
 
De motie is verworpen. 
 
Motie CDA Herbestemmingsonderzoek Kumulusgebouw Sint Maartenspoort: 
Voor de motie stemmen 24 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), dhr. Brüll 
(CDA), mw. Demas (D66), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Gerats (SP), 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. Mermi (SPM), dhr. Pas (D66), dhr. 
Peeters (CDA), mw. Politsch (D66), dhr. Severijns (VVD), dhr. Steijns (SPM), dhr. Wijnands 
(D66), dhr. Willems (SPM). 
 
Tegen de motie stemmen 9 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier 
(PVM), dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. Lurvink (Groep Lurvink), mw. Meese (PVM), mw. 
Nuyts (LPM), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM). 
 
Motie GroenLinks ENG-scenario nieuwbouw primair onderwijs: 
Voor de motie stemmen 26 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), dhr. Brüll 
(CDA), mw. Demas (D66), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Gerats (SP), 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 (Groep Lurvink), dhr. 
Mermi (SPM), mw. Nuyts (LPM), dhr. Pas (D66), dhr. Peeters (CDA), mw. Politsch (D66), dhr. 
Severijns (VVD), dhr. Steijns (SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM). 
 
Tegen de motie stemmen 7 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier 
(PVM), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Meese (PVM), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets 
(PVM). 
 
Raadsvoorstel: 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 

Mw. Schut (SP) betreedt de raadzaal. 
Mw. Korsten (GroenLinks) en dhr. Mermi (SPM) verlaten de raadzaal. 

 
9. Wmo-verordening wijziging (abonnementstarief 2020) (156-2019). 

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 
Mw. Van de Wouw (VVD) en mw. Korsten (GroenLinks) betreden de raadzaal. 

 
10. Verordeningen Rechtspositie & Fractieondersteuning raads- en burgerleden (149-2019 & 

159-2019). 
Verordening Rechtspositie raads- en burgerleden Maastricht 2019 
Voor het raadsvoorstel stemmen 31 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. 
Boelen (SPM), dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Fokke (PvdA), 
dhr. Gerats (SP), dhr. Gorren (SAB), 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), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), 
mw. Van Loo (CDA), dhr. Lurvink (Groep Lurvink), mw. Nuyts (LPM), dhr. Pas (D66), dhr. 
Peeters (CDA), mw. Politsch (D66), 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 3 raadsleden: Dhr. Garnier (PVM), mw. Meese (PVM), dhr. 
Smeets (PVM). 

 
Het raadsvoorstel is aangenomen. 



 
Verordening Fractieondersteuning gemeente Maastricht 2018 
Voor het raadsvoorstel stemmen 31 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. 
Boelen (SPM), dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Fokke (PvdA), dhr. 
Gerats (SP), dhr. Gorren (SAB), 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), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), mw. Van Loo 
(CDA), dhr. Lurvink (Groep Lurvink), mw. Nuyts (LPM), dhr. Pas (D66), dhr. Peeters (CDA), mw. 
Politsch (D66), 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 3 raadsleden: Dhr. Garnier (PVM), mw. Meese (PVM), dhr. 
Smeets (PVM). 

 
Het raadsvoorstel is aangenomen. 

 
Dhr. Mermi (SPM) betreedt de raadzaal. 

 
11. Onderzoek ambtelijke samenwerking Meerssen-Maastricht (134-2019). 

Voor het raadsvoorstel stemmen 30 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. Gorren (SAB), 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), mw. Korsten (GroenLinks), mw. 
Van Loo (CDA), dhr. Lurvink (Groep Lurvink), mw. Meese (PVM), dhr. Mermi (SPM), mw. 
Nuyts (LPM), dhr. Pas (D66), dhr. Peeters (CDA), mw. Politsch (D66), mw. Slangen (PvdA), dhr. 
Smeets (PVM), dhr. Steijns (SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM),  

 
Tegen het raadsvoorstel stemmen 5 raadsleden: Dhr. Gerats (SP), dhr. Limpens (VVD), mw. 
Schut (SP), dhr. Severijns (VVD), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 
 
Het raadsvoorstel is aangenomen. 

 
Dhr. Gunther (Groep Gunther) en dhr. Mermi (SPM) verlaten de raadzaal. 

 
12. Bekrachtiging geheimhouding Arrangementenkostprijsonderzoeken Jeugd en Wmo 

2015/2016 (168-2019). 
Voor het raadsvoorstel stemmen 23 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), 
dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), mw. Fokke (PvdA),  dhr. Gerats (SP), 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. Mermi (SPM), dhr. Pas (D66), dhr. Peeters (CDA), 
mw. Politsch (D66), 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), 
dhr. Garnier (PVM), dhr. Gorren (SAB), dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. Lurvink (Groep 
Lurvink), mw. Meese (PVM), mw. Nuyts (LPM), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM). 
 
Het raadsvoorstel is aangenomen. 
 



13. Motie LPM Vuurwerk aan de Maas 
In verband met tijdsgebrek stemt een meerderheid van de raad in met het doorschuiven van 
dit agendapunt naar het begin van de agenda van een volgende raadsvergadering. 
 

14. Wijzigingen in het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (162-2019). 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 


