
Besluitenlijst domeinvergadering Economie en Cultuur 

3 november 2021 
 
 
Aanvang:  3 november 2021 om 17.00 uur 
Vergaderlocatie: Maasmolen 
Domeinvoorzitter: Coen van der Gugten 
Domeingriffier:  Toon Cornelissen 
 
Aanwezige fracties (12): CDA, SPM, GroenLinks, D66, PvdA, VVD, PVM, PVV, SAB, 50PLUS, Groep 
Maassen en Lijst Imgriet Habets 
Niet aanwezige fracties (4): SP, Liberale Partij Maastricht, Groep Gunther en Groep Alexander 
Lurvink 
 
Aanwezige domeinleden volgens de presentielijst (12): 
Jan Janssen, Jos Boelen, Harry Schouten, Thomas Gardien, Maren Slangen, Nicky Beckers, Tiny 
Meese, Dennis Geurts, Jos Martin, Willy Bronckers, Simona Maassen en Imgriet Habets 
  
Aanwezig vanuit het college: 
Frans Bastiaens, Bert Jongen en John Aarts 
 
Voorts aanwezig:  
Brigitte van Eck, directeur Theater aan het Vrijthof 
 
 
1. Opening 

De voorzitter constateert dat voldoende fracties aanwezig zijn en opent de vergadering. De 
agenda wordt overeenkomstig het concept vastgesteld. Ook de besluitenlijst van 12 oktober 
2021 is akkoord. 

 
2. Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen 

Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
 

3. Rondvraag aan het college 
De heer Boelen informeert naar de veiligheidssituatie van het MVV-stadion. Wethouder Jongen 
legt dit uit, heeft daarover morgen een gesprek met het bestuur en desgevraagd zal hij, zo dit 
mogelijk is het rapport dienaangaande ter beschikking stellen en hier in elk geval nog op 
terugkomen. 
Aanvullend wordt nog gevraagd of er iets te melden valt m.b.t. de gevolgen van de 
aangescherpte COVID-maatregelen voor de evenementen in de stad. Dit zal worden nagevraagd. 
 

Toezegging 
Wethouder Jongen zal zodra het rapport over de veiligheidssituatie van het MVV-stadion 
beschikbaar kan worden gesteld dit ook met de raad delen en daarop terugkomen. 

 
4. Jaarplanning 

Deze wordt voor kennisgeving aangenomen. 
  
 



5. Begroting 2022, programma’s betreffende het domein Economie en Cultuur 
De meeste fracties hebben geen openstaande vragen meer aan de wethouders. Desgevraagd 
geven zij de vergadering een korte terugblik op hetgeen waarop zij deze bestuursperiode trots op 
zijn geweest en wat niet.  
Er zijn nog enkele verduidelijkende vragen betreffende de programma’s in de begroting die het 
domein Economie en Cultuur betreffen. Deze worden naar genoegen van de vragenstellers 
beantwoord. De wethouder verduidelijkt dat in 2022 RTV Maastricht € 305.620,-- subsidie 
ontvangt. Dit bedrag is inclusief de bijdrage die de gemeente ontvangt van het rijk via het 
gemeentefonds. 

 
Het college zal er nog voor zorgdragen dat de nog openstaande beantwoording van technische 
vragen waar staat “volgt” alsnog direct zullen worden beantwoord. 
 
Een tweetal aandachtspunten blijven nog open staan: 
- na de uitvoering van de analyse van de ruimte voor bedrijventerreinen zal die ter bespreking 

naar de domeinvergadering worden doorgeleid en 
- bekeken zal worden hoe studenten beter bij een stadspeiling kunnen worden betrokken. De 

raad zal over het resultaat van dat bekijken worden geïnformeerd. 
 

Toezeggingen 
Zodra de analyse van de ruimte voor bedrijventerreinen gereed is zal deze ter bespreking naar de 
domeinvergadering Economie en Cultuur worden doorgeleid. 
 
Bezien zal worden hoe studenten beter bij een stadspeiling kunnen worden betrokken. De raad 
zal over het resultaat daarvan worden geïnformeerd. 

 
 
6. Middenzaal 

De vergadering is enthousiast over het nu voorliggende voorstel. Met dit voorbereidingskrediet 
kunnen in de komende maanden ook de vragen beantwoord worden die nu nog bij verschillende 
fracties leven. De directeur licht de plannen en het gelopen traject verder aan de vergadering 
toe. De wethouder zal er zijn uiterste best voor doen dat de voorgestelde plannen gerealiseerd 
kunnen worden binnen de aangegeven kaders, inclusief het genoemde, te indexeren budget van 
€ 7,5 miljoen. 
 

Toezeggingen 
Het college zal nagaan in hoeverre de status van majeur project van toepassing is en de raad hier 
op korte termijn over informeren. 
 
Het college zal de raad tijdens en na het haalbaarheidsonderzoek op passende momenten 
informeren over de voortgang in de realisatie van de Middenzaal. 

 
De domeinvergadering acht het voorstel besluitrijp voor de raadsvergadering van 9 november 
2021 en adviseert dit op de agenda op te nemen als hamerstuk. Tevens wordt de 
Agendacommissie aanbevolen om de hamerstukken op de agenda aan het begin van de 
vergadering te plaatsen. 

 
 
7. Sluiting  

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 19.40 uur de vergadering.  


