
Besluitenlijst van de Gemeenteraad van 

26 mei, 27 mei, 3 juni en 4 juni 2020 
 
Aanvang:  26 mei om 18:00 uur 
Vergaderlocatie: Digitaal – Microsoft Teams (26 mei); Raadzaal (27 mei, 3 juni, 4 juni) 
Voorzitter:   Mw. A. Penn – te Strake 
Griffier:   Dhr. D. Jutten 
 
Aanwezig raad (bij aanvang) (37): 
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), 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 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. Wijnands (D66), dhr. Willems 
(SPM), mw. Van de Wouw (VVD). 
 
Verhinderd raad (2): Mw. Van Loo (CDA), dhr. Gerats (SP). 
 
Aanwezig college: 
Wethouders Aarts, De Graaf, Heijnen, Janssen, Jongen en Krabbendam. 
 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 
Bij agendapunt 15: Algemene subsidieverordening wordt een motie van SP ingediend. 
Bij agendapunt 16: Startdocument Plan van Transformatie ENCI wordt ingediend: 

 Amendement CDA inzake beslispunt 14 

 Amendement GroenLinks inzake beslispunt 8 en 21 

 Amendement 50PLUS inzake beslispunt 18 en 20 

 Amendement PvdA inzake beslispunt 3,4,8,16,17,19,20 en 21 
 

Dhr. Smeets (PVM) stelt voor om agendapunt 16 te verwijderen van de agenda. 14 
raadsleden stemmen voor en 23 raadsleden stemmen tegen. Het voorstel wordt verworpen 
en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
2. Verslagen. 

De verslagen en besluitenlijsten van 14 april 2020 tot en met 20 mei 2020 zijn vastgesteld. 
 

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

 

4. Afleggen belofte burgerlid. 

Mw. Van Gool (PvdA) legt de belofte af. 

 

5. Benoemen burgerlid. 

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

uitslag later via email aan de raad bekend gemaakt. Na het tellen van de schriftelijke 

stemmen geldt de volgende uitslag: 



 

Voor de benoeming van mw. Makatita-Hendrix tot burgerlid voor de fractie SPM zijn 31 
stemmen uitgebracht. Daarvan zijn 23 akkoord, 3 niet akkoord en 5 ongeldig. Daarmee is 
mw. Makatita-Hendrix benoemd tot burgerlid. 

 

6. Milieuparken Geul en Maas - Gemeenschappelijke regeling 

Voor het raadsvoorstel stemmen 27 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), 
dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), mw. Fokke (PvdA), 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), mw. Maassen (Groep Maassen), dhr. Mermi (SPM), 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 10 raadsleden: dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), 
dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. 
Lurvink (Groep Lurvink), mw. Meese (PVM), mw. Nuyts (LPM), dhr. Smeets (PVM). 

 
Het raadsvoorstel is aangenomen. 

 
7. Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg - Gemeenschappelijke regeling 

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 
8. Regionaal Historisch Centrum Limburg - Gemeenschappelijke regeling 

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 
9. Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Gemeenschappelijke regeling 

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 
10. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen - Gemeenschappelijke regeling. 

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 
11. Opheffing Shared Service Center Zuid-Limburg - Gemeenschappelijke regeling 

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 

12. Kredietbank Limburg - Gemeenschappelijke regeling 

Voor het raadsvoorstel stemmen 35 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. 
Boelen (SPM), dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier (PVM), 
dhr. Geurts (PVV), 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. 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. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw (VVD). 
 
Tegen het raadsvoorstel stemmen 2 raadsleden: Dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Gunther (Groep 
Gunther). 
 



Het raadsvoorstel is aangenomen. 
 

13. GGD Zuid-Limburg - Gemeenschappelijke regeling 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 

14. Omnibuzz - Gemeenschappelijke regeling 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 

15. Algemene Subsidieverordening 

Motie SP Algemene subsidieverordening - steekproefcontrole 

De motie is unaniem aangenomen. 
 

Raadsvoorstel Algemene subsidieverordening 

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 

Mw. Maassen (Groep Maassen) verlaat de vergadering. 

16. Startdocument Plan van Transformatie ENCI-gebied 
Amendement PvdA inzake beslispunten 3,4,8,16,17,19,20 en 21 

Voor het amendement stemmen 11 raadsleden: dhr. Betsch (PVV), mw. Fokke (PvdA), dhr. 
Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. 
Jacobs (PvdA), dhr. Lurvink (Groep Lurvink), mw. Meese (PVM), mw. Slangen (PvdA), dhr. 
Smeets (PVM). 

 
Tegen het amendement stemmen 25 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), 
dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), dhr. Van Est (50PLUS), 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. Mermi 
(SPM), mw. Nuyts (LPM), 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). 
 
Het amendement is verworpen. 
 

Amendement GroenLinks inzake beslispunten 8 en 21 

Voor het amendement stemmen 24 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), 
dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), dhr. Gorren (SAB), 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. 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 amendement stemmen 12 raadsleden: dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), 
mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. 
Jacobs (PvdA), dhr. Lurvink (Groep Lurvink), mw. Meese (PVM), mw. Nuyts (LPM), mw. 
Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM). 
 
Het amendement is aangenomen. 
 



Amendement 50PLUS inzake beslispunten 18 en 20 

Voor het amendement stemmen 5 raadsleden: dhr. Van Est (50PLUS), mw. Fokke (PvdA), dhr. 
Gunther (Groep Gunther), dhr. Jacobs (PvdA), mw. Slangen (PvdA). 

 
Tegen het amendement stemmen 31 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), 
dhr. Boelen (SPM), dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), 
dhr. Gorren (SAB), 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 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), dhr. Smeets (PVM), 
dhr. Steijns (SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw (VVD). 
 
Het amendement is verworpen. 
 
Amendement CDA inzake beslispunten 14 

Voor het amendement stemmen 18 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), 
dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Gorren (SAB), dhr. Gunther 
(Groep Gunther), mw. Habets (SPM), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Janssen (CDA), dhr. 
Mermi (SPM), dhr. Pas (D66), dhr. Peeters (CDA), mw. Politsch (D66), mw. Schut (SP), dhr. 
Steijns (SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM). 
 
Tegen het amendement stemmen 18 raadsleden: dhr. Betsch (PVV), mw. Fokke (PvdA), dhr. 
Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), mw. Hermens 
(GroenLinks), dhr. Jacobs (PvdA), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. 
Limpens (VVD), dhr. Lurvink (Groep Lurvink), w. Meese (PVM), mw. Nuyts (LPM), dhr. 
Passenier (GroenLinks), dhr. Severijns (VVD), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM), mw. 
Van de Wouw (VVD). 
 
De stemmen staken. In de volgende vergadering wordt opnieuw gestemd over dit 
amendement. 
 

Startdocument Plan van Transformatie ENCI-gebied 

Aangezien de stemming over een amendement staakte, kan er niet worden gestemd over 
het startdocument. Het startdocument wordt voor de volgende vergadering wederom 
geagendeerd. 
 

17. KPMG-rapport 
Op 27 mei, 3 juni en 4 juni wordt door één woordvoerder per fractie gedebatteerd over het 
KPMG-rapport. Er worden geen besluiten genomen bij dit agendapunt, aangezien moties pas 
bij de volgende vergadering in stemming worden gebracht. 


