
Besluitenlijst van de Gemeenteraad van 
8 oktober 2019 

 
Aanvang:  8 oktober om 20:30 uur 
Vergaderlocatie: Raadzaal Mosae Forum 
Voorzitter:   Mw. A. Penn – te Strake 
Griffier:   Dhr. D. Jutten 
 
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), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink), mw. 
Maassen (Groep Maassen), mw. Meese (PVM), mw. Nuyts (LPM), dhr. Pas (D66), dhr. Passenier 
(GroenLinks), 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 (3): 
Dhr. Gerats (SP), dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. Mermi (SPM). 
 
Aanwezig college: 
Wethouders Janssen, Jongen en Krabbendam. 
 
Verhinderd college: 
Wethouders Aarts, De Graaf, Heijnen. 
 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 
Aan agenda is toegevoegd: 

- Motie PVM inzake Armoede App 
- Motie PVM inzake Nieuwe straatnamen 

 
Dhr. Smeets (PVM) doet het voorstel om agendapunt 7 van de agenda te verwijderen. Uit 
handopsteking blijkt er geen meerderheid te zijn voor dit voorstel. Het onderwerp blijft 
geagendeerd. 

 
Aan agendapunt 7: Verkeersmaatregelen Maastricht-West is toegevoegd: 

- Amendement 50PLUS inzake Verkeersmonitor 
- Motie 50PLUS inzake Tijdelijk vrachtwagenverbod 
- Amendement PvdA inzake Verbod zwaar vrachtverkeer 
- Amendement GroenLinks inzake STOP-principe en evaluatie 
- Amendement CDA inzake Haalbaarheid rondweg 

 
De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. 

 
2. Verslagen. 

De verslagen en besluitenlijsten van 24 september 2019 zijn vastgesteld. 
 



3. Ingekomen stukken. 
Kennis is genomen van de lijst van ingekomen stukken van de periode van 23 september 
2019 tot en met 4 oktober 2019. 

 
4. Benoemingen. 

Met 36 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 ongeldige stemmingen wordt mevrouw 
Politsch benoemd tot lid van de commissie begroting en verantwoording. 
 
Met 4 stemmen voor, 31 stemmen tegen en 1 ongeldige stemming wordt mevrouw Nuyts 
niet benoemd tot lid van de commissie begroting en verantwoording. 
 
Met 30 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 0 ongeldige stemmingen wordt de heer 
Friedrich benoemd tot burgerlid voor de fractie GroenLinks. 
 
Met 32 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 1 ongeldige stemming  wordt de heer Mertens 
benoemd tot burgerlid voor de fractie D66. 

 
5. Gemeenschappelijke Regeling RHCL deelname van gemeente Heerlen (98-2019). 

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 

6. Woonschepenverordening Zuid-Willemsvaart 2019 (17-2019). 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 

 
7. Verkeersmaatregelen Maastricht-West (92-2019). 

Mw. Fokke (PvdA) verlaat voor stemming de raadzaal. 
 
Amendement 50PLUS inzake Verkeersmonitor 
Voor het amendement stemmen 11 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), 
dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), mw. Van Ham (PvdA), mw. 
Maassen (Groep Maassen), mw. Meese (PVM), mw. Nuyts (LPM), mw. Slangen (PvdA), dhr. 
Smeets (PVM). 
 
Tegen het amendement stemmen 24 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), dhr. Limpens (VVD), mw. Van Loo (CDA), 
dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink), dhr. Pas (D66), dhr. Passenier (GroenLinks), 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). 
 
Het amendement is verworpen. 
 
Amendement PvdA inzake Verbod zwaar vrachtverkeer 
Voor het amendement stemmen 14 raadsleden: dhr. Betsch (PVV), dhr. Brüll (CDA), dhr. Van 
Est (50PLUS), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), mw. Van Ham (PvdA), mw. Van der 
Heijden-Schaaf (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van Loo (CDA), dhr. Lurvink (Groep Alexander 
Lurvink), mw. Maassen (Groep Maassen), mw. Nuyts (LPM), dhr. Peeters (CDA), mw. Slangen 
(PvdA). 
 
Tegen het amendement stemmen 21 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), 
mw. Demas (D66), dhr. Garnier (PVM), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), mw. Habets (SPM), 



mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. 
Limpens (VVD), mw. Meese (PVM), dhr. Pas (D66), dhr. Passenier (GroenLinks), mw. Politsch 
(D66), mw. Schut (SP), dhr. Severijns (VVD), dhr. Smeets (PVM), dhr. Steijns (SPM), dhr. 
Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 

 
Het amendement is verworpen. 

 
Amendement GroenLinks inzake STOP-principe en evaluatie 
Dhr. Smeets (PVM) vraagt een hoofdelijke stemming aan. 
 
Voor het amendement stemmen 23 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), dhr. Limpens (VVD), mw. Van Loo (CDA), 
dhr. Pas (D66), dhr. Passenier (GroenLinks), 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 amendement stemmen 12 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), 
dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Lurvink 
(Groep Alexander Lurvink), mw. Maassen (Groep Maassen), mw. Meese (PVM), mw. Nuyts 
(LPM), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM). 
 
Het amendement is aangenomen. 

 
Amendement CDA inzake Haalbaarheid rondweg 
Voor het amendement stemmen 11 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), dhr. Brüll (CDA), dhr. 
Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), mw. Van Ham (PvdA), mw. Van der Heijden-Schaaf (CDA), 
dhr. Janssen (CDA), mw. Van Loo (CDA), mw. Maassen (Groep Maassen), dhr. Peeters (CDA), 
mw. Slangen (PvdA). 
 
Tegen het amendement stemmen 24 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), 
mw. Demas (D66), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Garnier (PVM), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), mw. Habets (SPM), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. 
Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink), mw. 
Meese (PVM), mw. Nuyts (LPM), dhr. Pas (D66), dhr. Passenier (GroenLinks), mw. Politsch 
(D66), mw. Schut (SP), dhr. Severijns (VVD), dhr. Smeets (PVM), dhr. Steijns (SPM), dhr. 
Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 

 
Het amendement is verworpen. 
 
Motie 50PLUS Tijdelijk vrachtwagenverbod 
Voor de motie stemmen 8 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Geurts 
(PVV), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink), mw. Maassen (Groep 
Maassen), mw. Nuyts (LPM), mw. Slangen (PvdA). 
 
Tegen de motie stemmen 27 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), dhr. Brüll 
(CDA), mw. Demas (D66), dhr. Garnier (PVM), 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), mw. Meese (PVM), dhr. Pas (D66), dhr. Passenier 



(GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), mw. Politsch (D66), mw. Schut (SP), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Smeets (PVM), dhr. Steijns (SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM), mw. Van de 
Wouw-Simons (VVD). 
 
De motie is verworpen. 

 
Raadsvoorstel 92-2019: Verkeersmaatregelen Maastricht-West 
Voor het raadsvoorstel stemmen 23 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), dhr. Limpens (VVD), mw. Van Loo (CDA), 
dhr. Pas (D66), dhr. Passenier (GroenLinks), 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 12 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), 
dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Lurvink 
(Groep Alexander Lurvink), mw. Maassen (Groep Maassen), mw. Meese (PVM), mw. Nuyts 
(LPM), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM). 
 
Het geamendeerde raadsvoorstel is aangenomen. 

 
8. Motie PVM inzake Armoede App. 

Vanwege tijdsgebrek wordt dit agendapunt op een ander moment behandeld. 
 

9. Motie PVM inzake Nieuwe Straatnamen 
Vanwege tijdsgebrek wordt dit agendapunt op een ander moment behandeld. 


