Besluitenlijst van de Gemeenteraad van
12 mei 2020
Aanvang:
Vergaderlocatie:
Voorzitter:
Griffier:

12 mei om 18:00 uur
Digitaal – Microsoft Teams
Mw. A. Penn – te Strake
Dhr. D. Jutten

Aanwezig raad (38):
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 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 (1): Mw. Van Loo (CDA).
Aanwezig college:
Wethouders Aarts, De Graaf, Heijnen, Janssen, Jongen en Krabbendam.
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Bij agendapunt 18 wordt een motie van GroenLinks inzake Integraal besluit beschikbare
ruimte voor handhaving ingediend.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Tijdelijke aanvulling Reglement van Orde inzake digitale vergaderingen en andere
werkzaamheden van de gemeenteraad van Maastricht.
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
3. Verslagen.
De verslagen en besluitenlijsten van 18 februari 2020 tot en met 11 maart 2020 zijn
vastgesteld.
4. Ingekomen stukken.
De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken van de voorgaande periode.
5. Toelaten tijdelijk raadslid.
De heer Didier Jacobs wordt toegelaten tot de gemeenteraad van Maastricht.
6. Benoemen tijdelijk 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. Van Gool tot burgerlid voor de fractie PvdA zijn 34 stemmen
uitgebracht. Daarvan zijn 30 akkoord, 2 niet akkoord en 2 ongeldig. Daarmee is mw. Van Gool
benoemd tot burgerlid.
7. Benoemen lid commissie begroting en verantwoording.
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 de heer Noteborn (VVD) tot lid van commissie B&V zijn 34 stemmen
uitgebracht. Hiervan zijn 29 stemmen akkoord, 3 niet akkoord en 2 ongeldig. Daarmee is de
heer Noteborn benoemd tot lid van de commissie B&V.
8. Benoemen lid presidium.
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 tijdelijk lid van het presidium zijn 33 stemmen uitgebracht. Daarvan
zijn 27 stemmen voor mw. Slangen, 1 stem voor dhr. Willems, 1 stem voor dhr. Jacobs, 1
stem voor dhr. M. Janssen, 1 stem voor dhr. Gunther, 1 blanco stem en 1 ongeldige stem.
Daarmee is mw. Slangen benoemd tot lid van het presidium.
9. Aanwijzen plaatsvervangend griffiers.
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
10. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRZL.
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
11. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BsGW.
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
12. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz + alternatieve indexering klantbijdrage
2020.
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
13. Wijziging begroting 2019 en 2020 Gemeenschappelijke Regeling – Geul en Maas.
Voor het raadsvoorstel stemmen 30 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), mw. Maassen (Groep Maassen), 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 8 raadsleden: dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS),
dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. Lurvink (Groep
Lurvink), mw. Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM).

Het raadsvoorstel is aangenomen.
14. Nota Grondprijzen 2020.
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
15. Visie Vrijetijdseconomie.
Voor het raadsvoorstel stemmen 27 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr.
Boelen (SPM), dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), dhr. Gerats (SP), 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), 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), dhr. Steijns (SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw (VVD).
Tegen het raadsvoorstel stemmen 11 raadsleden: Dhr. Van Est (50PLUS), mw. Fokke (PvdA),
dhr. Garnier (PVM), dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. Jacobs (PvdA), dhr. Janssen
(GroenLinks), dhr. Lurvink (Groep Lurvink), mw. Meese (PVM), mw. Nuyts (LPM), mw.
Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM).
Het raadsvoorstel is aangenomen.
16. Nota Grondprijzen 2020.
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
17. Regiovisie Geweld hoort nergens thuis.
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
18. Meerjarenprogramma handhaven openbare ruimte 2020-2023.
Motie GroenLinks Integraal besluit beschikbare ruimte voor handhaving
Voor de motie stemmen 30 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), dhr. Brüll
(CDA), mw. Demas (D66), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Gerats (SP), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van
der Gugten (GroenLinks), dhr. Gunther (Groep Gunther), 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. Maassen
(Groep Maassen), 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).
Tegen de motie stemmen 8 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier
(PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Jacobs (PvdA), mw. Meese (PVM), mw. Slangen (PvdA), dhr.
Smeets (PVM).
Raadsvoorstel Meerjarenprogramma handhaven openbare ruimte 2020-2023
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

