
Besluitenlijst van de Gemeenteraad van 

16 juni 2020 
 
Aanvang:  16 mei om 18:00 uur 
Vergaderlocatie: Digitaal – Microsoft Teams 
Voorzitter:   Mw. A. Penn – te Strake 
Griffier:   Dhr. D. Jutten 
 
Aanwezig raad (bij aanvang) (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. Gerats (SP), dhr. Geurts (PVV), dhr. 
Gorren (SAB), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Habets (SPM), 
mw. Van der Heijden (CDA), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Jacobs (PvdA), dhr. Janssen (CDA), dhr. 
Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), dhr. Lurvink (Groep Alexander   
Lurvink), mw. Meese (PVM), dhr. Mermi (SPM), 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. Steijns (SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw 
(VVD). 
 
Verhinderd raad (3): Mw. Van Loo (CDA), mw. Maassen (Groep Maassen), dhr. Smeets (PVM). 
 
Aanwezig college: 
Wethouders Aarts, De Graaf, Heijnen, Janssen, Jongen en Krabbendam. 
 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 
Mw. Fokke (PvdA) stelt voor om agendapunt 8 te verwijderen van de agenda. 14 raadsleden 
stemmen voor en 22 raadsleden stemmen tegen. Het voorstel wordt verworpen en de 
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Bij agendapunt 8: Bestemmingsplan Askalonstraat wordt een motie van SAB ingediend. 
 

2. Ingekomen stukken. 
De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken van de voorgaande periode. 

 

3. Afleggen belofte burgerlid. 

Mw. Makatita-Hendrix (SPM) legt de belofte af. 

 

4. Benoemen burgerleden. 

In verband met de digitale raadsvergadering wordt de stemming via post afgedaan en de 

uitslag later aan de raad bekend gemaakt. 

 

5. In dienst treden en aanwijzen griffier 

In verband met de digitale raadsvergadering wordt de stemming via post afgedaan en de 

uitslag later aan de raad bekend gemaakt. 

 
6. 1e Wijziging Tarieventabel Reinigingsheffingen Maastricht 2020 

Voor het raadsvoorstel stemmen 29 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), 
dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), mw. Fokke (PvdA), dhr. Gerats (SP), dhr. Gorren (SAB), 



dhr. Van der Gugten (GroenLinks), mw. Habets (SPM), mw. Van der Heijden (CDA), mw. 
Hermens (GroenLinks), dhr. Jacobs (PvdA), dhr. Janssen (CDA), dhr. Janssen (GroenLinks), 
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), dhr. Mermi (SPM), 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. Steijns (SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr. 
Willems (SPM), mw. Van de Wouw (VVD). 
 
Tegen het raadsvoorstel stemmen 7 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), 
dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. Lurvink (Groep 
Alexander Lurvink), mw. Meese (PVM). 
 
Het raadsvoorstel is aangenomen. 

 
7. Vaststelling bestemmingsplan De Blauwe Loper 

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 

Dhr. Smeets (PVM) betreedt de vergadering. 
 
8. Vaststelling bestemmingsplan Askalonstraat 

 

Motie SAB inzake aanpassen verhouding huur/koop en geluidhinder Askalonstraat 

Voor de motiestemmen 11 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier 
(PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. Jacobs 
(PvdA), mw. Meese (PVM). mw. Nuyts (LPM), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM). 

 
Tegen de motiestemmen 26 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), dhr. Brüll 
(CDA), mw. Demas (D66), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Gerats (SP), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), mw. Habets (SPM), mw. Van der Heijden (CDA), mw. Hermens (GroenLinks), 
dhr. Janssen (CDA), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens 
(VVD), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink), dhr. Mermi (SPM), 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 (VVD). 
 
De motie is verworpen. 
 

Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Askalonstraat 

Voor het raadsvoorstel stemmen 25 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), 
dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), dhr. Gerats (SP), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), mw. 
Habets (SPM), mw. Van der Heijden (CDA), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Janssen (CDA), 
dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), dhr. Lurvink 
(Groep Alexander Lurvink), dhr. Mermi (SPM), 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 (VVD). 
 
Tegen het raadsvoorstel stemmen 12 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS),                                                                                                                           
mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Gunther 
(Groep Gunther), dhr. Jacobs (PvdA), mw. Meese (PVM). mw. Nuyts (LPM), mw. Slangen 
(PvdA), dhr. Smeets (PVM). 
 
Het raadsvoorstel is aangenomen. 



 
9. Vaststelling bestemmingsplan Widelanken Zuid 

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 
10. Advies aanwijzing lokale publieke omroep 

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 

11. Stand van zaken programma Belvédère inclusief actualisatie grex 2020 

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 

12. Starterslening Maastricht 2020 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 

13. Aanpassing AVOI, Legesverordening en Handboek Kabels & Leidingen, ten behoeve van 
maatwerk grootschalige projecten Telecom 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 


