
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst stadsronde  

Onderwerp  Stadsronde Pre-Begroting 

Datum Behandeling  1 juli 2020 

Portefeuillehouders  Voltallige college  

Aanwezig  Fysiek in de raadzaal: wisselende woordvoerders, insprekers, de voorzitter en 
secretaris. 
Via MS-teams: insprekers 
Via de live-stream: overige raads- & burgerleden, college en burgers 

Woordvoerders  
 

 

Gedurende de stadsronde wisselen diverse fracties van woordvoerder, naar 
gelang het onderwerp c.q. de bijdrage van individuele insprekers. De volgende 
raads- en burgerleden zijn als woordvoerder aanwezig:  

Janssen (CDA), Van der Heijden (CDA), Brull (CDA), Habets (SPM),             
Willems (SPM), Passenier (GroenLinks), Vos (GroenLinks),                                 
Van der Gugten (GroenLinks), Wijnands (D66), Demas (D66), Fokke (PvdA), 
Severijns (VVD), Van de Wouw (VVD), Verkoijen (VVD), Gerats (SP),               
Schut (SP), Meese (PVM), Smeets (PVM), Voorst (PVM), Frijns (SAB),                
Van Est (50PLUS), Gunther (Groep Gunther). 

Voorzitter  John Steijns 

Secretaris(sen) Sander Askamp, Floortje Heijboer, Bart Golsteijn 

Samenvatting en afspraken  De voorzitter heet iedereen welkom bij de stadsronde. Tevens schetst hij de 
inhoud en het verloop van deze ronde. Gedurende de stadronde leveren burgers 
en/of organisaties volgens een vooraf opgesteld tijdsschema een bijdrage, 
waarbij de aanwezige woordvoerders nadere vragen aan betrokkenen kunnen 
stellen. 
 
Bestuur, economie en cultuur 
In de stadsronde zijn er voor het onderdeel “bestuur, economie en cultuur” 
bijdragen van: 

- Mevrouw van Spaendonck namens Bureau Europa 

- Mevrouw Mees namens Maastricht Marketing 

- De heer Van den Boom namens Stichting Viewmaster Projects 

- De heer Huyser namens Musica Sacra 

- De heren Beckers en Lenaerts namens RTV Maastricht 

- Mevrouw Haesen en de Heer Kogging namens Jazz Maastricht 

- Mevrouw Paans namens Conservatorium Maastricht 

 
Voorts zijn er vooraf (schriftelijke danwel video) bijdragen ingestuurd door: 

- De heer van der Weijden als inwoner van onze stad 

- De heer van den Boom namens Stichting Viewmaster Projects 

- De heer Kogging namens Jazz Maastricht 

- De heer de Jong namens Musica Sacra 

- Mevrouw Terpstra als inwoner van onze stad 



 

 

 

 

 

- De heer Hoevenagel namens Adviescommissie Seniorenbeleid 

Maastricht 

- Mevrouw Arnold als inwoner van onze stad 

- De heer de Laat namens Argus Buurtnetwerk 

- De heer ten Haaf namens Centrummanagement Maastricht 

- De heer Hoen als inwoner van onze stad 

- De heer van Beers namens Starterscentrum Limburg 

- Mevrouw de Groot namens Zuyd Hogeschool 

- De heer Hupkens namens Stichting Senior Centraal 

- De heer Geomini als inwoner van onze stad 

- De heer of mevrouw Hennekes als inwoner van onze stad 

- De heer Jacobs namens Beeldende Kunsten Maastricht 

- Mevrouw Massen namens Koninklijke Horeca Nederland 

- De heer Swart namens Intro in Situ 

 
Sociaal 
In de stadsronde zijn er voor het onderdeel “sociaal” bijdragen van: 

- Mevrouw Van den Broek namens de Stichting Samen Onbeperkt 
- De heer Baltus namens Mondriaan 

- De heer Weijenberg namens Stichting de Weggeef-hulpwinkel de 

gouden handen 

 
Voorts zijn er vooraf (schriftelijke danwel video) bijdragen ingestuurd door: 

- De heer Hoevenagel namens de adviescommissie Seniorenbeleid 

Maastricht 

- De heer Van Weerdenburg namens de Lokale Coalitie voor Inclusie 

- De heer Visser namens de Integrale Adviesraad Sociaal Domein 

- Mevrouw Terpstra als inwoner van onze stad 

- Mevrouw Willems namens AANzet 

- Mevrouw Reumerman als inwoner van onze stad 

- De heer Vijgen namens Trajekt 

- Mevrouw Wiegers en de heer Hellebrekers namens Stichting Samen 

Onbeperkt 

- De heer Schneemann namens Lokaal FNV 

- Mevrouw Vrancken namens de GGD 

- Mevrouw Tomlow als inwoner van onze stad 

- De heer of mevrouw Hennekes als inwoner van onze stad 

Fysiek 
In de stadsronde zelf is er voor het onderdeel “fysiek” geen bijdrage. 
 
Vooraf (schriftelijke danwel video) zijn er bijdragen ingestuurd door: 

- De heer Bakels namens de gezamenlijke zwemverenigingen 
- De heer Herben als inwoner van onze stad 
- De heer Meertens namens Samenwerkende Maastrichtse Hockey- en  

             Voetbalverenigingen 
- De heer Driessen als inwoner van onze stad 
- Mevrouw Groenewegen namens Vrienden Natuurtuinen Jekerdal 
- De heer Homan namens de Welstands-/ Monumenten Commissie 
- De heer Hoevenagel namens de Adviescommissie Seniorenbeleid  

             Maastricht 



 

 

 

 

 

- De heer Pepels als inwoner van onze stad 
- De heer of mevrouw Hennekes als inwoner van onze stad 
- Mevrouw Terpstra als inwoner van onze stad 
- Buurtnetwerk Limmel   
- De heer Hoen als inwoner van onze stad 

 
De voorzitter geeft aan dat raadsleden die vragen hebben over de bijdrage van 
een burger of organisatie de contactgegevens via de griffie kunnen opvragen. 
Ook meldt hij dat bij de ronde van vandaag een link staat naar een dossier met 
daarin opgenomen bijdragen over de bezuinigingen die de afgelopen maanden - 
dus ruim voor de stadsrondes - al aan de raad zijn gestuurd. 
  
De voorzitter schetst het vervolgproces rondom de pre-begroting, bedankt de 
aanwezigen en sluit de stadsronde. 
 
Noot van de secretaris(sen): de opname van de ronde en de bijhorende stukken 
zijn opgenomen in het raadsinformatiesysteem.    

Toezeggingen  Niet van toepassing 

 

Rondebriefje Stadsronde Pre-begroting  

 

Onderwerp Pre-begroting (inclusief bezuinigingen) 

Datum 1 juli 2020 

Portefeuillehouder College 

Programmanummer 0. Bestuur en Ondersteuning 

1. Veiligheid  

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 

3. Economie 

4. Onderwijs 

5.          Cultuur, sport en recreatie 

6. Sociaal domein 

7. Volksgezondheid en milieu 

8.          Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

Behandelend 
ambtenaar 

BLM Golsteijn – raadsgriffie 

Wat hebben we aan 
het einde van de 
bijeenkomst bereikt?  

Inwoners en instellingen zijn in de gelegenheid gesteld hun opvattingen en 
standpunten betreffende het voorliggende voorstel kenbaar te maken aan elkaar en 
aan de raad. 

Vorm bijeenkomst Stadsronde. Vanwege corona zijn alleen de woordvoerders in de raadzaal 
aanwezig. Alle geïnteresseerden (overige raads- en burgerleden, ambtenaren, 
inwoners en wethouders) volgen de bijeenkomst via de livestream. 

https://maastricht.parlaeus.nl/user/meeting/action=view/id=278


 

 

 

 

 

Wie neemt 
uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Begin maart heeft het college de ‘Onderlegger bezuinigingsproces’ aan de raad ter 
beschikking gesteld. Voorts is het KPMG-rapport in de raad besproken. 

Inhoud  Middels deze stadsronde kunnen burgers en organisaties een bijdrage leveren in 
het kader van de pre-begroting (inclusief bezuinigingen). Tijdens deze stadsronde 
komen de verschillende begrotingsthema’s aan bod. De ronde wordt opgedeeld in 
3 delen.  
Als eerste wordt begonnen met ‘Bestuur’: programma 0, 1, 3 en 5 onderdeel 
cultuur en recreatie.  
Vervolgens ‘Sociaal’: programma 4 en 6.  
Tenslotte ‘Fysiek’: programma 2,5 onderdeel sport, 7 en 8. 
Eind augustus vinden de raadsronde(s), het debat tussen raadsleden onderling en 
met het college, plaats. Begin september gaat de raad in de raadsvergadering over 
tot besluitvorming over de pre-begroting en de bezuinigingsvoorstellen. 
 

Van de raadsleden 
wordt gevraagd 

Ter voorbereiding op besluitvorming kennis te nemen van de bijdragen. 

Van de wethouder 
wordt gevraagd 

Eventueel als toehoorder via de livestream deelnemen. 

Van de ambtenaar 
wordt gevraagd 

Eventueel via de livestream als toehoorder deelnemen. 

Van de inwoners 
wordt gevraagd 

Hun opvattingen en standpunten betreffende het voorliggende voorstel kenbaar te 
maken. 

Worden er extra 
partijen uitgenodigd 
voor de stadsronde 

Ja, burgers en organisaties 

Vervolgtraject Na de behandeling in de stadsronde zal de behandeling worden voortgezet in 
raadsrondes en/of raadsvergadering. 

 


