
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst raadsronde  

 

Onderwerp  Raadsvoorstel wijziging APV inzake verbod op carbidschieten 

Datum Behandeling  8 december 2020  

Portefeuillehouder  Burgemeester Penn-te Strake 

Aanwezig  Burgemeester Penn-te Strake met ambtelijke ondersteuning, de 
woordvoerders, de voorzitter en secretaris.  

 
Via de livestream: raadsleden, burgerleden en burgers. 

Woordvoerders  Mevr Heine, dhr Willems, dhr Vos, dhr Wijnands, dhr Jacobs, dhr Noteborn, 
mevr Schut, dhr Garnier, dhr Betsch, dhr Martin, dhr Bronckers, dhr Gunther, 
dhr Lurvink 

Voorzitter  Dhr. Van der Gugten  

Secretaris  Dhr. Van der Harst  

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij benadrukt 
de spelregels die er gelden tijdens deze digitale vergadering. Publiek kan de 
vergadering volgen via de livestream. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de woordvoerders. Zij stellen in twee 
termijn vragen aan de burgemeester. Er is ontstaat en gesprek over 
toekomstige mogelijkheden tot ontheffing, de gevolgen voor handhavers en 
over de vraag waarom het verbod enkel voor de publieke ruimte geldt.  
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel rijp is voor besluitvorming tijdens 
de raadsvergadering van 15 december. 
 
Noot: Voor het volledige verslag van vergaderingen verwijzen wij naar de 
notulen. 

Toezeggingen   Geen 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Raadsvoorstel wijziging APV inzake verbod op carbidschieten 

Datum 8 december, 2020 

Portefeuillehouder Burgemeester Penn-te Strake 

Programmanummer 1 Veiligheid 

Behandelend ambtenaar FHP Konings 
Telefoonnummer: 043-350 4464 
Frank.Konings@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Raadsleden zijn met elkaar en de wethouder in debat getreden ten behoeve 
van het voorbereiden van besluitvorming over het voorliggende raadsvoorstel 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

Eind november heeft in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg afstemming 
plaatsgevonden over de noodzaak van een verbod op Carbidschieten.  

Inhoud  Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 heeft de regering het verboden vuurwerk 
te verkopen en af te steken.  

Één van de geconstateerde effecten hiervan is dat de vraag naar middelen 
voor carbidschieten is toegenomen. Het is een onwenselijke situatie dat dit als 
vervanging voor vuurwerk gebruikt gaat worden. Het college stelt daarom de 
gemeenteraad voor om een verbod op carbidschieten op te nemen in de APV, 
zodat er een mogelijkheid ontstaat daartegen te kunnen optreden. 

Binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft hierover op vrijdag 27 
november 2020 afstemming plaatsgevonden. Er is afgesproken middels een 
raadsvoorstel te komen tot een verbod op carbidschieten op uniforme wijze. Dit 
voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van de in de 
Veiligheidsregio deelnemende gemeenten. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar en de 
portefeuillehouder in het kader van voorbereiding van besluitvorming over het 
voorliggende raadsvoorstel. 

Van de portefeuillehouder 
wordt gevraagd 

Politieke vragen te beantwoorden, en via de voorzitter deel te nemen aan het 
politiek debat waar nodig. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft geen rol in een raadsronde. De ambtenaar kan immers 
nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de ambtenaar 
een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van de 
voorzitter. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Als toehoorder via de live-stream kennis te nemen van de bijdragen. 

Vervolgtraject Op 15 december 2020 volgt de raadsvergadering ten aanzien van onderhavig 
besluit. 

 


