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Besluitenlijst domeinvergadering Algemene Zaken 
3 november 2021 
 
Aanvang:  3 november om 17:00 uur 
Vergaderlocatie: Raadzaal 
Domeinvoorzitter: Mw. van Ham 
Domeingriffier:  Mw. Bongers 
 
Aanwezige fracties (13): CDA, SPM, GroenLinks, D66, PvdA, VVD, SP, Partij Veilig Maastricht, PVV, SAB, 
50PLUS, Liberale Partij Maastricht, Lijst Imgriet Habets. 
 
Niet aanwezige fracties (3): Groep Gunther, Groep Maassen, Groep Alexander Lurvink. 
 
Aanwezige domeinleden (14): dhr. Peeters (CDA), dhr. Meertens (SPM), mw. Korsten (GroenLinks), 
mw. Demas (D66), mw. Fokke (PvdA), dhr. Severijns; tot en met agendapunt 6 en dhr. Van Heertum; 
vanaf agendapunt 7 (beiden VVD), dhr. Gerats (SP), dhr. Garnier (Partij Veilig Maastricht), dhr. Betsch 
(PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht), Imgriet Habets 
(Lijst Imgriet Habets).  
 
Aanwezig college: 
Portefeuillehouders: dhr. Aarts, dhr. Bastiaens, mw. Heijnen, mw. Penn-te Strake. 
 

1. Opening (Mondeling) 
De voorzitter opent om 17.00 uur de domeinvergadering Algemene Zaken en constateert dat 
er voldoende fracties aanwezig zijn. 
De nieuwe raadsadviseur mw. Bongers wordt door de voorzitter welkom geheten. 
De agenda wordt vastgesteld, waarbij enige flexibiliteit betracht wordt. 
 

2. Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen (Mondeling) 
De fracties Groep Gunther, Groep Maassen en Groep Alexander Lurvink zijn afwezig tijdens de 
vergadering. 
Er zijn geen mededelingen. 
 
Lijst van openstaande toezeggingen 
Mw. Korsten (GroenLinks) vraagt naar de status van het RIB over de archiefverordening. Dit 
betreft een toezegging door wethouder Bastiaens een RIB te sturen medio oktober 2022 
(indien mogelijk of nodig eerder) met de stand van zaken van het informatie- en archiefbeheer 
van de gemeente Maastricht. 

 
3. Rondvraag aan het college (Mondeling)  

Er is vooraf door mevrouw Korsten (GroenLinks) een vraag gesteld over wat bedoeld wordt 
met de strategische beïnvloedingsstrategie zoals weergegeven in de brief van 22 oktober jl. 
over het werklastonderzoek bij de politie en of dit extra geld gaat kosten. Burgemeester Penn-
te Strake beantwoordt de vraag mondeling. 
 
De voorzitter vraagt of er nog andere rondvragen zijn aan het college.  
Er zijn twee vragen van dhr. Gerats (SP) naar aanleiding van de berichten in de media over de 
rellen bij de wedstrijd MVV-Roda JC en de huisvesting van DSM en hoe de raad daarover 
geïnformeerd wordt. De burgemeester beantwoordt de vragen mondeling. Er zijn 
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vervolgvragen/-statements van mw. Nuyts (LPM), dhr. Garnier (Partij Veilig Maastricht) en de 
heer Betsch (PVV). Ook deze vragen worden mondeling beantwoord door de burgemeester. 

 
Dhr. Gorren (SAB) heeft een rondvraag voor de burgemeester met betrekking tot de 
vergunningverlening voor ‘Kick Out Zwarte Piet’. Deze vraag en de vervolgvragen/-statements 
van mevrouw Nuyts (LPM) worden mondeling door de burgemeester beantwoord. Tot slot 
heeft dhr. van Est (50PLUS) twee vragen aan de burgemeester. De eerste vraag betreft de 
omrekening van de beschikbare uren handhaving per fte.  
 

Toezegging: De burgemeester zegt toe dat er, voor de begrotingsbehandeling op 9 november 
a.s., een RIB wordt gestuurd over de inzet van twee fte handhaving (87,5 dag per jaar).  

 
De tweede vraag van dhr. Van Est (50PLUS) gaat over het doel en het waarom van het lopende 
mediaonderzoek, zoals vermeld in de brief van 11 oktober jl. De burgemeester beantwoordt 
de vragen mondeling. 
 
Mw. Fokke heeft een rondvraag voor de burgemeester inzake seksueel geweld onder 
studenten en de berichtgeving daarover in de krant.  
 

Toezegging: De burgemeester zegt toe dat ze stand van zaken betreffende het plan van aanpak 
‘terugdringen seksueel geweld onder studenten’ navraagt aan de betrokken wethouder mw. 
Bastiaans. 

 
4. Jaarplanning (Ter informatie) 

De domeinleden nemen kennis van de jaarplanning. Er zijn geen vragen over de jaarplanning. 
 

5. Deelname experiment centraal tellen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 
(Ter bespreking) 
Er zijn vooraf twee opmerkingen/-standpunten. De burgemeester antwoordt mondeling op de 
bijdragen. 
 

Toezegging: De burgemeester zegt toe dat inhoudelijk nog schriftelijk wordt gereageerd op 
het inzetten van een nieuwe ploeg tellers op de avond van de verkiezingen en het beschikbaar 
zijn van de fractiekamers op de dag van telling. 

 
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te 
behandelen in de vergadering van 9 november 2021. 
 

6. Startdocument Participatie (Ter bespreking) 
De domeinleden hebben een aantal suggesties op/vragen naar aanleiding van het voorstel. 
Deze betreffen vooral een positievere formulering van de stellingen. Ook wordt gevraagd om 
te kijken naar de spelregels van de nationale ombudsman over dit onderwerp. De 
domeinvergadering is voorts benieuwd naar hoe participatie in de praktijk daadwerkelijk vorm 
krijgt en pleit ook voor een integrale benadering en extra inzet. Wethouder Heijnen is blij met 
de steun voor het startdocument en heeft kennis genomen van de opmerkingen. Zij wil graag 
wil graag kennis nemen van de herformulering van de stellingen (amendering) en vraagt de 
raad daarin het voortouw te nemen.  
 

Toezegging: De wethouder kijkt nog goed naar de gemaakte opmerkingen over o.a. de 
spelregels van de nationale ombudsman, organisatie, stadsdeelleiders, de evaluatie van 
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eerdere inzet, de kosten van burgerparticipatie en voorbeelden van de inzet in andere 
gemeenten en naar een integrale aanpak van dit onderwerp (met als drager het 
participatiebeleid).  

 
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te 
behandelen in de vergadering van 9 november 2021. NB Dit onderwerp staat abusievelijk niet 
op de agenda van volgende week zoals die gepubliceerd is in het RIS. 
 

Pauze 
De vergadering wordt geschorst tot 19.20 met het verzoek van de voorzitter om rekening te 
houden met 1,5 meter afstand tot elkaar. 

 
7. Verordening rechtspositie raad en commissieleden (Ter bespreking) 

Er zijn geen vragen. De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter 
besluitvorming te behandelen in de vergadering van 9 november 2021. Voor alle aanwezige 
domeinleden is het een hamerstuk. 

 
8. Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad (Ter bespreking) 

Er zijn geen vragen. De verordening kan door naar de raadsvergadering ter besluitvorming. 
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te 
behandelen in de vergadering van 9 november 2021. Voor alle aanwezige domeinleden is het 
een hamerstuk. 

 
9. (Her)benoeming Functionaris Gegevensbescherming gemeenteraad (Ter bespreking) 

Er zijn twee vragen (een over het mandaat van de griffie en een over de kosten van de inzet). 
De griffier, de heer Bodewitz, geeft mondeling antwoord op de vragen. Er zijn geen 
vervolgvragen. De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter 
besluitvorming te behandelen in de vergadering van 9 november 2021. Voor alle aanwezige 
domeinleden is het een hamerstuk. 
 

10. Archiefverordening (Ter bespreking) 
Dhr. van Est (50PLUS) heeft een korte vraag over de rapportageperiode. Wethouder Aarts 
antwoordt mondeling. Er zijn geen vervolgvragen. De domeinvergadering adviseert de raad 
om het raadsvoorstel ter besluitvorming te behandelen in de vergadering van 9 november 
2021. Voor alle aanwezige domeinleden is het een hamerstuk. 
 

11. Programmabegroting 2022 (Ter bespreking) 
Conform agendavoorstel wordt het onderdeel Veiligheid als eerste behandeld. 
De domeinleden hebben een aantal (vervolg)vragen aan de burgemeester. De vragen gaan o.a. 
over de inzet, ziekteverzuim en de organisatie van de afdeling handhaving en de inzet van de 
scanauto. De burgemeester beantwoordt de vragen mondeling en geeft een toelichting op een 
tweetal posten in de begroting. 
 

Toezegging: De burgemeester zegt toe over andere thema’s de jeugd betreffende als sport, 
sociaal, cultuur en huisvesting, navraag te doen bij wethouder Jongen. 

 
Bestuur en organisatie wordt als tweede behandeld. Hiervoor is wethouder Bastiaens 
aangeschoven. NB ten behoeve van de leesbaarheid zijn de vragen en antwoorden zoveel 
mogelijk gebundeld per portefeuillehouder. 
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Er zijn (vervolg-)vragen/suggesties van de domeinleden over o.a. het ziekteverzuim bij 
handhaving (vraag eerder in de vergadering gesteld) en de plannen over en kosten van de 
organisatieontwikkeling, het generatiepact en of en hoe de raad daarbij betrokken zou moeten 
worden/wordt en de kosten van externe inhuur. Wethouder Bastiaens beantwoordt de vragen 
mondeling.  
 

Toezegging: Wethouder Bastiaens zegt toe nadere informatie, inzake het ziekteverzuim en de 
kosten daarvan bij handhaving, in een RIB te verstrekken aan de raad.  

 

Toezegging: Wethouder Bastiaens komt met een RIB over (de haalbaarheid van) het 
generatiepact, de fasering van de organisatieontwikkeling en de (frictie)kosten daarvan terug 
bij de raad. 

 

Toezegging: Wethouder Bastiaens komt voor de behandeling van de begroting op 9-11-2021 
schriftelijk terug op de inzet van de externe inhuur en de opname daarvan in de P&C-cyclus.  

 
Er zijn (vervolg-)vragen/opmerkingen over de begroting. Wethouder Aarts beantwoordt 
mondeling de vragen/opmerkingen over de begroting. Tevens wordt gevraagd naar de stand 
van zaken met betrekking tot (eu-)regionale samenwerking. De burgemeester geeft mondeling 
antwoord op deze vraag. 
Er is een vraag van een van de domeinleden naar een nadere onderbouwing van de visie van 
het college op een verbeterde verhouding tussen college en raad. Het college reflecteert 
tijdens de vergadering in positieve zin op de verbeterde verhouding tussen college en raad. 
 

12. Rondvraag en sluiting (Mondeling) 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 21:55 uur de vergadering. 

 Er volgt nog een mededeling van de voorzitter dat het onderwerp participatie op de 
agenda van volgende week dinsdag is opgenomen. 

 Mw. Fokke merkt op dat er normaal gesproken geen andere agendapunten op de 
agenda van de behandeling van de begroting zijn. 

 
 
 


