
 

 

 

 

 

 
Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp  Stand van zaken programma Belvédère inclusief actualisatie grex 2020 
Datum Behandeling  2 juni 2020  
Portefeuillehouder  Wethouder Krabbendam 
Aanwezig  Via video-vergaderen: de wethouder Krabbendam, ambtenaar dhr. Bartholomée, 

de voorzitter en secretaris, woordvoerders.  
   Via de live-stream: raadsleden, burgerleden, en burgers. 

Woordvoerders  Quaaden (CDA), Boelen (SPM), Gugten (GroenLinks), Barendse (D66), 
Borgignons (PvdA), Beckers (VVD), Schut (SP), Smeets (PVM), Geurts (PVV), 
Frijns (SAB), Bronckers (50PLUS), Martens (GG)  

Voorzitter  Dhr. Betsch 
Secretaris  Mevr. Heijboer 
Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en schetst de inhoud 
en het verloop van de ronde. Daarbij wijst hij op de huishoudelijke regels in 
verband met het digitaal vergaderen. 
 
Daarna krijgen alle woordvoerders de gelegenheid om een bijdrage te leveren en 
op elkaar te reageren. Er worden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. 
 
Er is gesproken over de stand van zaken van de carwash, het tramdossier en de 
tender. Verder kwam de interactie met het raadsvoorstel Sappi- Zuid West en de 
gevolgen voor het Landbouwbelang en de relatie met het vastgoedbeleid aan de 
orde. Ook zijn er opmerkingen gemaakt over het in control zijn en de 
mogelijkheden om cultuur terug te laten komen in het gebied. Er is stil gestaan bij 
de vorm en invulling van de informele zaterdagsessies in de toekomst. Ten slotte 
is aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek en de uitgangspunten die 
gehanteerd worden. 

 
De wethouder - ambtelijk ondersteund door heer Bartholomée 
 - reageert op de bijdragen van de woordvoerders.  
 
De voorzitter inventariseert of het voorstel rijp is voor behandeling in de   
Raadsvergadering van 16 juni. Het antwoord van de aanwezige fracties is 
bevestigend. Het is nog niet voor alle fracties een hamerstuk, een aantal fracties 
wil het intern bespreken en of gebruik maken van een stemverklaring. Vervolgens 
bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit hij de vergadering. 
 

Toezeggingen  - 
 

  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
Rondebriefje Raadsronde 
 

Onderwerp Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grex 2020 

Datum 02 juni, 2020 

Portefeuillehouder Wethouder Krabbendam 

Programmanummer 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

Behandelend ambtenaar GEMM Bartholomée 
Telefoonnummer: 043-350 4601 
Guid.Bartholomee@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 

Het betreft de jaarlijkse grexrapportage aan de raad. Daarin wordt 
teruggekeken en op specifieke onderdelen wordt inhoudelijk en financieel 
vooruit gekeken naar het komend jaar en daarover wordt besluitvorming van 
de raad gevraagd. 

Inhoud  Het college biedt de rapportage 2020 ter vaststelling aan de raad aan. De 
gebiedsontwikkeling verloopt naar wens; een groot aantal projecten zijn of 
komen in uitvoering en verlopen per saldo nagenoeg budgettair neutraal. 

Voor dit jaar wordt vanwege de coronacrisis de raad extra gefaciliteerd via een 
raadsinformatiebrief met een bijlage, zijnde een uittreksel van het 
raadsvoorstel aangevuld met een technisch vragenuurtje voorafgaande aan 
het politieke debat. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

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

Van de wethouder 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 

 

Vervolgtraject De raadsvergadering vindt plaats op 16 juni 2020. 
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