
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst raadsronde 

Onderwerp   Meerjarenprogramma handhaven openbare ruimte 2020-2023; 
Uitvoeringsprogramma handhaven openbare ruimte 2020-2021 

Datum Behandeling  10 maart 2020 

Portefeuillehouder  Mw. Penn-te Strake, wethouder Aarts is ook aanwezig 

Aanwezig  De portefeuillehouder, woordvoerders, overige raads- en burgerleden,  
ambtenaren, en ca. 35 toeschouwers 

Woordvoerders  Dhr. Bolleman (GroenLinks), Dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Martin (SAB), mw. 
Winants (PVV), mw. Nuyts (LPM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Jansen (CDA), dhr. 
Jacobs (PvdA), dhr. Noteborn (VVD), mw. Lejeune (SPM), dhr. Pas (D66). 

Voorzitter  Dhr. M.J.G. Janssen 

Secretaris  Mw. Bouwmeester  

Samenvatting en afspraken  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vervolgens geeft 
hij de aanwezige woordvoerders de gelegenheid een bijdrage te leveren. 
Verschillende woordvoerders stellen vragen en maken opmerkingen over onder 
andere: een gewenste integrale benadering, het communicatieplan, de 70/30 
verdeling, prioritering van onder andere drugscriminaliteit, afvaloverlast, 
geluidsoverlast en fietsoverlast, digitale parkeercontrole, de inbreng van de 
inspreker, leefbaarheid in de wijken, het gebiedsplan, het meldpunt, en de 
programma’s in relatie tot de bezuinigingsvoorstellen. 
De portefeuillehouder beantwoordt de vragen, daarbij ambtelijk ondersteund 
door dhr. In de Braekt en mw. Van der Linden bij de beantwoording van de 
technische vragen. Wethouder Aarts beantwoordt de vragen van financiële 
aard.  
Voor de tweede termijn vraagt de voorzitter de woordvoerders zich vooral te 
focussen op het politieke debat en eventuele (technische) vragen later 
schriftelijk te stellen. In de tweede termijn geven verschillende fracties aan zich 
te kunnen vinden in de prioritering van het college, andere fracties zeggen meer 
focus te willen op een veilige buurten aanpak, leefbaarheid in de wijken en de 
aanpak van drugscriminaliteit.  
De voorzitter concludeert vervolgens dat het voorstel voldoende is besproken 
en vraagt de aanwezige woordvoerders of het stuk rijp is voor besluitvorming en 
of het voor hen een hamerstuk betreft. Alle aanwezige fracties geven aan het 
stuk rijp voor besluitvorming te vinden. Voor drie fracties betreft het voorstel 
een hamerstuk, voor de overige fracties niet. Het voorstel wordt daarom niet 
aangeduid als hamerstuk. De voorzitter concludeert dat het raadsvoortel door 
kan naar de raadsvergadering van 24 maart. Afgesproken wordt dat vragen die 
nog niet beantwoord zijn schriftelijk worden ingediend door de fracties voor 11 
maart 12.00 uur, de portefeuillehouder zegt toe deze in de week daarna te 
beantwoorden. De voorzitter sluit de vergadering.  



 

 

 

 

 

 

Toezeggingen  De portefeuillehouder zegt toe alle vragen die voor 11 maart 12.00 uur schriftelijk 
ingestuurd zijn, in de week van 16 maart te beantwoorden.  

 

Rondebriefje Raadsronde 

Onderwerp Meerjarenprogramma handhaven openbare ruimte 2020-2023 / 
uitvoeringsprogramma handhaven openbare ruimte 2020-2021 

Datum 10 maart, 2020 

Portefeuillehouder Burgemeester Penn-te Strake 

Programmanummer 1 Veiligheid 

Behandelend ambtenaar RRJM Braekt, in de  
Telefoonnummer: 043-354634  
Ralf.in.de.Braekt@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Aan het einde van de bijeenkomst is de gemeenteraad geïnformeerd over het 
nieuwe meerjarenprogramma handhaven openbare ruimte 2020-2023 en het 
bijbehorende uitvoeringsprogramma handhaven openbare ruimte 2020-2021. 
Ook wordt het proces geschetst welk gevolgd is en wordt om te komen tot 
vaststelling van beide programma's. Er wordt inzicht gegeven in de prioritering 
binnen handhaven openbare ruimte voor de periode 2020-2021. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad  

Verloop voorgaande 
proces 

Op 12 en 13 juni 2019 zijn op twee verschillende locaties in de stad 
stadsgesprekken gehouden waarbij burgers, partners, stakeholders, 
handhavers en raadsleden met elkaar hebben gediscussieerd over handhaven 
in de openbare ruimte. De uitkomsten zijn meegewogen in de vorming van het 
meerjarenprogramma en uitvoeringsprogramma. Op 11 februari 2020 heeft 
een stadsronde plaatsgevonden. 

Inhoud  Einde 2019 is het Meerjarenbeleidsplan handhaven openbare ruimte 2015- 
2019 tot een einde gekomen. Dit is aanleiding geweest om een nieuw 
meerjarenprogramma handhaven openbare ruimte op te stellen voor de 
periode 2020-2023. In het meerjarenprogramma zijn onder andere de visie op 
handhaven en de wijze van handhaven opgenomen. Tijdens de looptijd van 
het meerjarenprogramma worden twee uitvoeringsprogramma's handhaven 
openbare ruimte vastgesteld voor de periodes 2020-2021 en 2022-2023. In 
deze uitvoeringsprogramma's zijn actuele ontwikkelingen opgenomen waarop 
een actuele prioritering wordt gebaseerd. Het uitvoeringsprogramma 
handhaven openbare ruimte 2020-2021 is eveneens onderwerp van deze 
raadsronde. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Besluitvorming voor te bereiden 

Vervolgtraject Vaststelling van beide programma's door de gemeenteraad. 

 


