
Besluitenlijst van de Gemeenteraad van 
21 januari 2020 

 
Aanvang:  21 januari om 21:00 uur 
Vergaderlocatie: Raadzaal Mosae Forum 
Voorzitter:   Mw. A. Penn – te Strake 
Griffier:   Dhr. D. Jutten 
 
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. 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. Lurvink (Groep Lurvink), mw. Maassen (Groep Maassen), 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. Smeets 
(PVM), dhr. Steijns (SPM), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 
 
Verhinderd raad (4): 
Dhr. Gerats (SP), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Wijnands (D66). 
 
Aanwezig college: 
Wethouders Aarts, De Graaf, Heijnen, Janssen, Jongen en Krabbendam. 
 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 
Drie moties inzake vuurwerk van respectievelijk Liberale Partij Maastricht, GroenLinks en 
Groep Alexander Lurvink worden gezamenlijk behandeld als agendapunt 5. 
 
Aan de agenda wordt toegevoegd: 

- Agendapunt 6: Aanwijzen tijdelijk Waarnemend Griffier 
- Agendapunt 9: Regionaal Beleidsplan Politie 2020-2023 

 
De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. 

 
2. Verslagen. 

De verslagen en besluitenlijsten van 2 december 2019 tot en met 17 december 2019 zijn 
vastgesteld.  
 

3. Ingekomen stukken. 
De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken van de periode 16 december 2019 
tot en met 17 januari 2020. 
 

4. Benoemingen 
Met 35 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 ongeldige stemmen is de heer van der Scheren 
benoemd tot lid van de welstands- en monumentencommissie. 
 
Met 24 stemmen voor, 11 stemmen tegen en 0 ongeldige stemmen is de heer Gerats (SP) 
benoemd tot lid van de commissie begroting en verantwoording. 
 



Met 30 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 0 ongeldige stemmen is de heer Gunther (Groep 
Gunther) benoemd tot lid van de commissie begroting en verantwoording. 
 
Met 28 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 0 ongeldige stemmen is de heer Lurvink (Groep 
Alexander Lurvink) benoemd tot lid van de commissie begroting en verantwoording. 
 

5. Moties Vuurwerk 
De motie van de Liberale Partij Maastricht inzake Siervuurwerk aan de Maas is aangehouden. 
De motie van GroenLinks inzake Vuurwerk is aangehouden. 
De motie van Groep Alexander Lurvink inzake Jaarwisselingsvuurwerk is aangehouden. 

 
Mw. Van Loo (CDA) en dhr. Passenier (GroenLinks) verlaten de raadsvergadering. 
 

6. Aanwijzen tijdelijk waarnemend griffier (6-2020). 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 

7. Regionaal Gezondheidsbeleid GGD Zuid-Limburg (143-2019). 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 

 
Dhr. Gorren (SAB) verlaat de raadsvergadering. 

 
8. Algemene voorzieningen sociaal domein (157-2019). 

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 

9. Regionaal beleidsplan politie 2020-2023 (155-2019). 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 


