
Besluitenlijst van de Gemeenteraad van 
 2 juli 2019 

 
Aanvang:  2 juli om 12:00 uur 
Vergaderlocatie: Raadzaal Mosae Forum 
Voorzitter:   Mw. A. Penn – te Strake 
Griffier:   Mw. J. Goossens 
 
Aanwezig raad (36):  
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), 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. 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 (3): 
Dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. Lurvink (M:OED), mw. Maassen (M:OED). 
 
Aanwezig college: 
Wethouders Aarts, De Graaf, Heijnen, Janssen, Jongen en Krabbendam. 
 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 
Bij agendapunt 7 Kaderbrief 2019 zijn verschillende moties aangekondigd. 
Het raadsvoorstel Aanbestedingsresultaat nieuwbouw Integraal Kindcentrum ZieZo! is 
toegevoegd aan de agenda als agendapunt 5. 
Verder is toegevoegd het besloten gedeelte over het raadsvoorstel kandidaatstelling 
Eurovision Song Contest 2020. 
 
De agenda is vastgesteld. 

 
2. Verslagen. 

De verslagen en besluitenlijsten van 18 en 19 juni 2019 zijn vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken. 
Kennis is genomen van de lijst van ingekomen stukken van de periode 24 juni 2019 tot en 
met 28 juni 2019. 

 
4. Bekrachtigen geheimhouding Beslissing op bezwaar (94-2019) 

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 

5. Aanbestedingsresultaat nieuwbouw Integraal Kindcentrum ZieZo! (95-2019). 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 

 
6. Jaarrekening 2018 (80-2019). 

Voor het raadsvoorstel stemmen 31 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. 
Boelen (SPM), dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), 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), 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. Van Est (50PLUS), dhr. Garnier (PVM), 
mw. Meese (PVM), mw. Nuyts (LPM), dhr. Smeets (PVM). 

 
Het raadsvoorstel is aangenomen. 

 
7. Kaderbrief 2019 (15-2019). 

Motie CDA Fatsoenlijke doorgang fietshotspots 
De motie is aangehouden. 
 
Motie CDA Jeugdlintje 
De motie is unaniem aangenomen. 
 
Motie PvdA Subsidie Jazz Maastricht 
De motie is ingetrokken en de strekking verwoord in een nieuwe motie van LPM. 
 
Motie PvdA Kinderburgemeester 
De motie is unaniem aangenomen. 
 
Motie SPM Theater aan het vrijthof 
Voor het amendement stemmen 30 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), dhr. Boelen (SPM), dhr. 
Brüll (CDA), 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. Passenier (GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), 
dhr. Pulles (SP), mw. Schut (SP), dhr. Severijns (VVD), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets 
(PVM), dhr. Steijns (SPM), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 

 
Tegen het amendement stemmen 6 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), mw. Demas (D66), dhr. 
Mertens (D66), mw. Nuyts (LPM), dhr. Pas (D66), dhr. Wijnands (D66). 

 
De motie is aangenomen. 
 
Motie PVV Hoge Brug 
De motie is ingetrokken. 
 
Motie PVV Bijenhotel op het Mosae Forum 
De motie is unaniem aangenomen. 
 
Motie SAB Einsteintelescoop 
De motie is unaniem aangenomen. 
 
 



Motie SP Waterstoftankstation 
Voor de motie stemmen 25 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. Brüll 
(CDA), mw. Demas (D66), dhr. Van Est (50PLUS), 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), dhr. 
Limpens (VVD), mw. Van Loo (CDA), dhr. Mertens (D66), mw. Nuyts (LPM), dhr. Pas (D66), 
dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), dhr. Pulles (SP), mw. Schut (SP), dhr. 
Severijns (VVD), dhr. Wijnands (D66), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 
 
Tegen de motie stemmen 11 raadsleden: Dhr. Boelen (SPM), mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier 
(PVM), mw. Habets (SPM), mw. Van Ham (PvdA), mw. Meese (PVM), dhr. Mermi (SPM), mw. 
Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM), dhr. Steijns (SPM), dhr. Willems (SPM). 
 
De motie is aangenomen. 
 
Motie SP Woonplicht 
De motie is aangehouden. 
 
Motie LPM 3000 Bomen van de Provincie 
Voor de motie stemmen 33 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. Boelen 
(SPM), dhr. Brüll (CDA), 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. 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 de motie stemmen 3 raadsleden: Dhr. Garnier (PVM), mw. Meese (PVM), dhr. Smeets 
(PVM). 

 
De motie is aangenomen. 
 
Motie LPM Stopzetten subsidie Jazz Maastricht 
De motie is ingetrokken en de strekking verwoord in een nieuwe motie van LPM. 
 

Staande de vergadering worden 3 nieuwe moties ingediend bij agendapunt 7: Kaderbrief 2019. 
 
 Motie LPM Subsidie Jazz Maastricht 

Voor de motie stemmen 34 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), 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), 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. 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). 

 
 Tegen de motie stemmen 2 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV). 



  
De motie is aangenomen. 

 
 Motie PVM Armoede App 
 De motie is aangehouden. 
 
 Motie D66 Aanbrengen straatverlichting Groene Loper 

Voor de motie stemmen 20 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. Brüll 
(CDA), mw. Demas (D66), mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. 
Gorren (SAB), mw. Van Ham (PvdA), mw. Van der Heijden-Schaaf (CDA), dhr. Janssen (CDA), 
mw. Van Loo (CDA), mw. Meese (PVM), dhr. Mertens (D66), mw. Nuyts (LPM), dhr. Pas (D66), 
dhr. Peeters (CDA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM), dhr. Wijnands (D66),  

 
Tegen de motie stemmen 16 raadsleden: Dhr. Boelen (SPM), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Van 
der Gugten (GroenLinks), mw. Habets (SPM), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Janssen 
(GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), dhr. Mermi (SPM), dhr. 
Passenier (GroenLinks), dhr. Pulles (SP), mw. Schut (SP), dhr. Severijns (VVD), dhr. Steijns 
(SPM), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 

 
 De motie is aangenomen. 
 

Raadsvoorstel Kaderbrief 2019 
Voor het raadsvoorstel stemmen 28 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. 
Boelen (SPM), dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), 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. Mermi (SPM), dhr. Mertens 
(D66), 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 8 raadsleden: Dhr. Van Est (50PLUS), mw. Fokke (PvdA), 
dhr. Garnier (PVM), mw. Van Ham (PvdA), mw. Meese (PVM), mw. Nuyts (LPM), mw. Slangen 
(PvdA), dhr. Smeets (PVM). 

 
Het raadsvoorstel is aangenomen. 

 
De overige agendapunten worden in beslotenheid behandeld. 


