
Besluitenlijst van de Gemeenteraad van 
28 januari 2020 

 
Aanvang:  28 januari om 20:30 uur 
Vergaderlocatie: Raadzaal Mosae Forum 
Voorzitter:   Mw. A. Penn – te Strake 
Griffier:   Dhr. D. Jutten 
 
Aanwezig raad (33): 
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. 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), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM), dhr. Steijns (SPM), dhr. Willems (SPM), mw. 
Van de Wouw-Simons (VVD). 
 
Verhinderd raad (6): 
Dhr. Gerats (SP), mw. Van Ham (PvdA), mw. Van der Heijden-Schaaf (CDA), mw. Van Loo (CDA), mw. 
Maassen (Groep Maassen), dhr. Wijnands (D66). 
 
Aanwezig college: 
Wethouders Aarts, Heijnen, Janssen, Jongen. 
 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 
Agendapunt 8: Register Geheime Informatie wordt van de agenda verwijderd. 

 
Aan de agenda wordt toegevoegd: 

- Motie Groep Alexander Lurvink inzake Excuses Holocaust. 
 
De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. 
 
Dhr. Severijns (VVD) doet een ordevoorstel om bij wijze van pilot de komende zes maanden 
de volgende werkwijze toe te passen bij de behandeling van moties: eerst is de indiener van 
de motie aan het woord voor een toelichting op de motie. Dit is direct zijn of haar eerste 
termijn. Daarna is het woord kort aan de portefeuillehouder voor een eerste reactie op de 
motie. Pas daarna start de eerste termijn van de raad. 
 
De raad stemt unaniem in met dit ordevoorstel. 

 
2. Ingekomen stukken. 

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

3. Benoemen Burgerlid 
Met 26 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 0 ongeldige stemmen is de heer Martin 
benoemd tot burgerlid voor de Sociaal Actieve Burgerpartij. 

 
Dhr. Van Est (50PLUS), mw. Schut (SP) en dhr. Pas (D66) verlaten de raadsvergadering. 



 
4. Kwaliteitszetel openbaar onderwijs Raad van toezicht LVO (119-2019). 

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 
Dhr. Van Est (50PLUS), mw. Schut (SP) en dhr. Pas (D66) betreden de raadsvergadering. 
 

5. Controleprotocol (167-2019). 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 

6. Horizontale verantwoording archieven gemeente Maastricht (132-2019). 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 

7. Register geheime informatie (5-2020). 
Het agendapunt is van de agenda verwijderd. 
 

8. Motie Groep Alexander Lurvink inzake Excuses Holocaust. 
De motie is ingetrokken. 


