
 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Informatieronde Fysiek 

Onderwerp  jaarstukken 2019 

Datum Behandeling  23 juni 2019 

Portefeuillehouder  College 

Aanwezig  Via video-vergaderen: Wethouders Heijnen, Jongen, Aarts en Krabbendam , 
ambtenaren mevr. Van der Linden, de heren Hoogma en Sijben,  de voorzitter 
en secretaris, woordvoerders.  
 
Via de livestream: raadsleden, burgerleden, en burgers. 

Woordvoerders  Verkeer, Vervoer en Waterstaat 
De dames Schut (SP) en Martens (GG). 
 
De heren Janssen (CDA), Willems (SPM), Bolleman (GroenLinks), Barendse 
(D66), Borgignons (PvdA), Limpens (VVD), Smeets (PVM), Geurts (PVV), 
Martin (SAB) en Bronckers (50PLUS). 
 
Sport 
De dames Van der Wouw en Meijer (50PLUS). 
 
De heren Brull (CDA), Boelen (SPM), Passenier (GroenLinks), Barendse 
(D66), Jacobs (PvdA), Smeets (PVM) en Martin (SAB). 
 
Volksgezondheid en Milieu 
De dames Van Gool (PvdA) en Schut (SP). 
 
De heren Janssen (CDA), Willems (SPM), Van der Gugten (GroenLinks), 
Mertens (D66), Verkoijen (VVD), Smeets (PVM), Martin (SAB), Bronckers 
(50PLUS) en Gunther (GG). 
 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing 
De dames Schut (SP) en Martens (GG).       
 
De heren Quaaden (CDA), Willems (SPM), Van der Gugten (GroenLinks), 
Mertens (D66), Borgignons (PvdA), Beckers (VVD), Smeets (PVM), Martin 
(SAB) en Van Est (50PLUS).  

Voorzitter  Mevr. Slangen  

Secretaris  Mevr. Heijboer  

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter 
benadrukt dat het een informatieronde betreft en er ruimte is voor technische 
en informatieve vragen. Er zijn vooraf ook reeds verschillende technische 
vragen gesteld en beantwoord. 
 
Achtereenvolgens krijgen woordvoerders de gelegenheid om vragen te 
stellen over de programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat, programma 5 
onderdeel Sport, programma 7 Volksgezondheid en Milieu en programma 8 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing.  
 
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat 



 

 

 

 

 

Alle vragen van de woordvoerders kunnen door de verantwoordelijke 
portefeuillehouder in de vergadering worden beantwoord. Er zijn geen 
toezeggingen gedaan. 
 
Programma 5 onderdeel Sport 
De vragen over de volgende onderwerpen worden nog schriftelijk 
beantwoord:  

 Naar aanleiding van vraag en antwoord nummer C.5.10 over de 
gevolgen van het harmonisatiemodel, kunt u inzicht geven in de 
terugloop van de ledenaantallen bij de sportverenigingen (PVDA)? 

 Naar aanleiding van vraag en antwoord nummer C.4.3 pag. 49 project 
SMILE, ten aanzien van het label, welk label zit aan de subsidiegelden 
(CDA)?  

 Naar aanleiding van vraag en antwoord nummer C.5.7 over de BBV 

indicator, wat is het actuele cijfer? (PVDA)  

De volgende twee toezeggingen zijn gedaan: 

 Wethouder Jongen zegt toe na het zomerreces 2020 een uitwerking, 

een meerjarenonderhoudsplan aan de gemeenteraad aan te leveren 

naar aanleiding van de opmerking van de accountant in het concept 

accountantsverslag 2019. 

 Wethouder Jongen zegt toe in het najaar 2020 een notitie over “meer 

bewegen in de stad” aan de gemeenteraad aan te leveren. 

 
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu 

 
Alle vragen van de woordvoerders kunnen door de verantwoordelijke 
portefeuillehouder in de vergadering worden beantwoord. Er zijn geen 
toezeggingen gedaan. 

 
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke 
vernieuwing 

 
De vragen over de volgende onderwerpen worden nog schriftelijk 
beantwoord:  
 Woningsplitsing, naar aanleiding van pag. 99 in de jaarrekening. Er volgt 

een verdere uitwerking naar aanleiding van de vraag : “Hoe kan het een 

negatief saldo zijn?” (VVD) 

 Analyse van meldingen. Er staan veel getallen genoemd bijv. over 

illegaal bouwen, overlast etc. Graag een nadere uitwerking zodat 

duidelijk wordt hoe de realisatie is/ hoe het gelopen is? (PVM)  

 
De volgende toezegging is gedaan: 

 Wethouder Heijnen zegt toe een voorstel te maken ten aanzien van de 

termijn waarop prestatie-afspraken met de woningcorporaties worden 

gemaakt en de termijn waarop de voortgang wordt besproken.  

 
De jaarrekening staat op 7 en 8 juli geagendeerd ter behandeling in de 
raadsvergadering. De voorzitter sluit de vergadering. 

Toezeggingen  De toezeggingen staan hierboven per onderwerp vermeld en worden voor de 
volledigheid hieronder herhaald. 



 

 

 

 

 

 
Programma 5 Sport 
De volgende twee toezeggingen zijn gedaan: 

 Wethouder Jongen zegt toe na het zomerreces 2020 een uitwerking, 

een meerjarenonderhoudsplan aan de gemeenteraad aan te leveren 

naar aanleiding van de opmerking van de accountant in het concept 

accountantsverslag 2019. 

 Wethouder Jongen zegt toe in het najaar 2020 een notitie over “meer 

bewegen in de stad” aan de gemeenteraad aan te leveren. 

 
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke 
vernieuwing 
De volgende toezegging is gedaan: 

 Wethouder Heijnen zegt toe een voorstel te maken ten aanzien van de 

termijn waarop prestatie-afspraken met de woningcorporaties worden 

gemaakt en de termijn waarop de voortgang wordt besproken.  

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde  

Jaarstukken 2019 Fysiek 

 

Onderwerp Jaarstukken 2019 – Fysiek 

Datum 23 juni 2020 

Portefeuillehouder College 

Programmanummer 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 

5. Sport  

7. Volksgezondheid en milieu 

8.          Volkshuisvesting, ruimtelijke Ordening en stedelijke vernieuwing 

Behandelend ambtenaar RPJ Baggen 
Telefoonnummer: 043-350 4390 
roger.baggen@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Informatie is uitgewisseld tussen college en raadsleden en iedereen is op een 
gelijk kennisniveau gebracht. 

Vorm bijeenkomst Beantwoorden van verhelderende/informatieve vragen uit de raad. 

Tijdens deze informatieronde kunnen vragen worden gesteld over de 
jaarstukken 2019 en nadere vragen n.a.v. de reeds gestelde technische 
vragen en antwoorden.  
 
Er vinden meerdere sessies plaats te weten: 

- bestuur en economie (programmanummers 0, 1, 3, 5 cultuur en 
recreatie) - 23 juni 



 

 

 

 

 

- fysiek (programmanummers 2, 5 sport, 7, 8) - 23 juni 
- sociaal (programmanummers 4 en 6) - 24 juni 

 
In de informatieronde Fysiek kunnen vragen gesteld worden aangaande de 
beleidsvelden verkeer, vervoer en waterstaat, sport, volksgezondheid en 
milieu, volkshuisvesting, ruimtelijke Ordening en stedelijke vernieuwing.  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Op 28 mei 2020 zijn de jaarstukken 2019 ter beschikking gesteld aan de raad. 

Raads- en burgerleden hebben technische vragen kunnen indienen tot uiterlijk 
12 juni 12 uur. Deze vragen worden 19 juni schriftelijk beantwoord. 

Inhoud  De jaarstukken bestaan uit de gemeenterekening en het jaarverslag. Zij 
vormen het sluitstuk van de P&C cyclus. In de jaarstukken legt het college 
verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de prestaties 
uit de programmabegroting. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren en verhelderende en informatieve vragen te stellen zodat zij 
alle informatie hebben om later het debat te kunnen voeren. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Waar mogelijk vragen te beantwoorden en/of een korte introductie/toelichting 
te geven. 

Van de ambetenaar wordt 
gevraagd 

De wethouder te ondersteunen in het delen van informatie met de raad door 
bijvoorbeeld vragen te beantwoorden of een korte presentatie te geven. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Als toehoorder kennis te nemen van de bijdragen. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
informatieronde 

Nee.  

Vervolgtraject Na de behandeling in de informatierondes zal de behandeling worden 
voortgezet in de raadsvergadering van 7 juli a.s. 

 

 

 


