Besluitenlijst van de Gemeenteraad van
10 maart 2020 en 11 maart 2020
Aanvang:
Vergaderlocatie:
Voorzitter:
Griffier:

10 maart om 20:30 uur
Raadzaal Mosae Forum
Mw. A. Penn – te Strake
Dhr. D. Jutten

Aanwezig raad (31):
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. Van Ham (PvdA), mw. Habets
(SPM), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Janssen (CDA), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Van Loo
(CDA), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), dhr. Lurvink (Groep Lurvink), mw. Nuyts (LPM),
dhr. Pas (D66), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), dhr. Severijns (VVD), mw. Slangen
(PvdA), dhr. Smeets (PVM), dhr. Steijns (SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM).
Verhinderd raad (8):
Dhr. Gerats (SP), mw. Van der Heijden (CDA), mw. Politsch (D66), mw. Schut (SP), dhr. Mermi (SPM),
mw. Meese (PVM), mw. Van de Wouw (VVD), mw. Maassen (Groep Maassen).
Aanwezig college:
Wethouders Aarts, De Graaf, Janssen, Jongen en Krabbendam.
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Op voorstel van de voorzitter worden twee moties inzake Limmel samen behandeld als
agendapunt 2. De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.
2. Moties Limmel
Motie PvdA Woningbouw Limmel, nu of nooit
Voor de motie 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), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Lurvink (Groep Lurvink), mw. Nuyts (LPM), mw. Slangen
(PvdA), dhr. Smeets (PVM).
Tegen de motie stemmen 19 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), dhr. Brüll
(CDA), mw. Demas (D66), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), mw. Habets (SPM), mw.
Hermens (GroenLinks), dhr. Janssen (CDA), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Van Loo (CDA),
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), dhr. Pas (D66), dhr. Passenier (GroenLinks),
dhr. Peeters (CDA), dhr. Severijns (VVD), dhr. Steijns (SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr.
Willems (SPM).
De motie is verworpen.
Motie CDA Planontwikkeling Zinkwit- en Tregaterrein (Limmel)
Voor de motie stemmen 19 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), dhr. Brüll
(CDA), mw. Demas (D66), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), mw. Habets (SPM), mw.
Hermens (GroenLinks), dhr. Janssen (CDA), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Van Loo (CDA),
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), dhr. Pas (D66), dhr. Passenier (GroenLinks),

dhr. Peeters (CDA), dhr. Severijns (VVD), dhr. Steijns (SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr.
Willems (SPM).
Tegen de motie 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), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Lurvink (Groep Lurvink), mw. Nuyts (LPM), mw. Slangen
(PvdA), dhr. Smeets (PVM).
De motie is aangenomen.
3. Benoemen lid presidium en reservevoorzitter rondes.
Met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 4 ongeldige stemmen is dhr. Brüll benoemd tot
lid van het presidium.
Daarnaast wordt 1 stem uitgebracht voor dhr. Barendse, 2 stemmen voor dhr. Gunther, 2
stemmen voor dhr. Lurvink en 1 stem voor dhr. Smeets.
Met 26 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 ongeldige stem is dhr. J. Janssen benoemd tot
reservevoorzitter.
4. Benoemen burgerlid.
Met 30 stemmen voor, 1 stem tegen en 0 ongeldige stemmen is mw. Tiber benoemd tot
burgerlid voor de fractie Groep Gunther.
De vergadering wordt op 10 maart 2020 om 23:00 geschorst. De rest van de vergadering vindt plaats
op 11 maart 2020 vanaf 20:30 uur.
Dhr. Gorren (SAB), mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Betsch (PVV), dhr. Janssen (CDA),
dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), mw. Nuyts
(LPM) en dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink) verlaten de vergadering.
Mw Schut (SP) betreedt de vergadering.
5. Verslagen.
De verslagen en besluitenlijsten van 1 februari 2020 tot en met 11 februari 2020 zijn
vastgesteld.
6. Ingekomen stukken.
De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken van de voorgaande periode.
7. Aansluiten gemeenschappelijke regelingen bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties (164-2019).
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
8. Bestemmingsplan Medisch centrum Maastricht-West (11-2020).
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
9. Facetbestemmingsplan Maastrichts Planologisch Erfgoed (18-2020).
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

10. Startdocument Omgevingsplan van rechtswege.
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
11. Voorzetting programma Maastricht Bereikbaar/Zuid-Limburg Bereikbaar (16-2020).
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
Dhr. Van der Gugten (GroenLinks) betreedt de vergadering.
12. Verordening geluid (2-2020).
Amendement 50PLUS Aanpassen beslispunt 2
Voor het amendement stemmen 2 raadsleden: Dhr. Van Est (50PLUS), mw. Slangen (PvdA).
Tegen het amendement stemmen 21 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM),
dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Van der
Gugten (GroenLinks), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Habets (SPM), mw. Hermens
(GroenLinks), mw. Van Loo (CDA), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), dhr. Pas
(D66), dhr. Peeters (CDA), dhr. Severijns (VVD), dhr. Smeets (PVM), dhr. Steijns (SPM), dhr.
Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM).
Het amendement is verworpen.
Raadsvoorstel Verordening Geluid
Het voorstel is unaniem aangenomen.
13. Verordening voor- en vroegschoolse educatie (4-2020).
Amendement PvdA VVE-keuringseis
Het amendement is unaniem aangenomen.
Raadsvoorstel Verordening voor- en vroegschoolse educatie
Voor het raadsvoorstel stemmen 22 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM),
dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Van der
Gugten (GroenLinks), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Habets (SPM), mw. Hermens
(GroenLinks), mw. Van Loo (CDA), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), dhr. Pas
(D66), dhr. Peeters (CDA), dhr. Severijns (VVD), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM), dhr.
Steijns (SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM).
Tegen het raadsvoorstel stemt 1 raadslid: Dhr. Van Est (50PLUS).
Het raadsvoorstel is aangenomen.
14. Motie SAB 11e van de 11e terug naar het Vrijthof
Vanwege tijdsgebrek wordt de motie in deze vergadering niet behandeld.

