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Besluit:.Het raadsvoorstel is unaniem 
aangenomen. 
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Raadsvergadering 10 september 2019 

Volgnummer 113 - 2019 

Onderwerp 
Vaststellen verslagen besloten vergaderingen Eurovision Song 

Contest d.d. 25 juni, 2 juli en 8 augustus 2019 

Registratienummer 2019-26058 

Organisatieonderdeel Raadsgriffie 

Behandelend ambtenaar BLM Golsteijn 

Bijlagen  
bijlage 1 Raadsbesluit 

bijlage 2 Verslagen (ter inzage bij griffie) 
 

 

 

AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Beslispunten 

1. Vaststellen van het verslag van de besloten vergadering van 25 juni 2019 aangaande 

Eurovision Song Contest.  

2. Vaststellen van het verslag van de besloten vergadering van 2 juli 2019 aangaande Eurovision 

Song Contest. 

3. Vaststellen van het verslag van de besloten vergadering van 8 augustus 2019 aangaande 

Eurovision Song Contest. 

4. Opheffen van de geheimhouding aangaande de verslagen na gunning van het bid door de NPO 

en te bepalen dat de verslagen na gunning van het bid door de NPO openbaar zijn (geworden), 

met uitzondering van de geel gemarkeerde passages van de verslagen waarop de 

geheimhouding ook blijft rusten na gunning van het bid door de NPO. Voor de geel 

gemarkeerde passages wordt verzocht de geheimhouding voor onbepaalde tijd te betrachten. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

In besloten raadsvergaderingen op 25 juni, 2 juli en 8 augustus 2019 zijn raadsleden en burgerleden 

in beslotenheid geïnformeerd over Eurovision Song Contest en zijn er raadsbesluiten genomen . Van 

die vergaderingen zijn verslagen gemaakt, welke bij de griffie ter inzage hebben gelegen. Deze 

verslagen liggen nu ter vaststelling voor. De geheimhouding van de verslagen kan worden 

opgeheven na gunning van het bid door NPO met uitzondering van de geel gemarkeerde passages 
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in de verslagen. Met betrekking tot deze geel gemarkeerde passages wordt verzocht de 

geheimhouding voor onbepaalde tijd te betrachten. 

 

2. Gewenste situatie. 

Vaststellen van het verslagen van 25 juni, 2 juli en 8 augustus 2019. 

 

Namens het presidium, 

 

De secretaris,   De voorzitter, 

J.H.F. van der AA   M.J.J. Severijns 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel, organisatieonderdeel Raadsgriffie, no 2019-26058; 

 

gelet op artikel 25 Gemeentewet jo. artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur. 

 

BESLUIT: 

 

1. Vaststellen van het verslag van de besloten vergadering van 25 juni 2019 aangaande 

Eurovision Song Contest.  

2. Vaststellen van het verslag van de besloten vergadering van 2 juli 2019 aangaande Eurovision 

Song Contest. 

3. Vaststellen van het verslag van de besloten vergadering van 8 augustus 2019 aangaande 

Eurovision Song Contest. 

4. Opheffen van de geheimhouding aangaande de verslagen na gunning van het bid door de NPO 

en te bepalen dat de verslagen na gunning van het bid door de NPO openbaar zijn (geworden), 

met uitzondering van de geel gemarkeerde passages van de verslagen waarop de 

geheimhouding ook blijft rusten na gunning van het bid door de NPO. Voor de geel gemarkeerde 

passages wordt verzocht de geheimhouding voor onbepaalde tijd te betrachten. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn vergadering van 10 september 2019. 

 

de griffier,  de voorzitter, 

 

 


