
Besluitenlijst domeinvergadering Economie en Cultuur 

12 oktober 2021 
 
 
Aanvang:  12 oktober 2021 om 17.00 uur 
Vergaderlocatie: Raadzaal 
Domeinvoorzitter: Coen van der Gugten 
Domeingriffier:  Toon Cornelissen 
 
Aanwezige fracties (14): CDA, SPM, GroenLinks, D66, PvdA, VVD, SP, PVM, PVV, SAB, 50PLUS, Groep 
Gunther, Groep Maassen, Groep Alexander Lurvink 
Niet aanwezige fractie (1): Liberale Partij Maastricht 
 
Aanwezige domeinleden volgens de presentielijst (19): 
Nol Beckers, Jan Janssen, Jos Boelen, Imgriet Habets, Hans Passenier, Lex Vos, Harry Schouten, Guido 
Mertens, Henri Borgignons, Maren Slangen, Nicky Beckers, Siem Verkoijen, Paul-Jan Heijnen, Rob 
Claessen, Alain Garnier, Jos Gorren, Willy Bronckers, Judith Tiber en Simona Maassen 
Aanwezige vervangende domeinleden volgens de presentielijst (3):  
Jhon Miesen, Hans Krommenhoek en Ed Philipsen 
Aanwezige leden uit andere domeinen bij agendapunt 8 volgens de presentielijst (5): 
Peter Vrehen, Jo Smeets, Christel van Gool, John Voorst en Marlisle Korsten 
  
Aanwezig vanuit het college: 
Annemarie Penn-te Strake, Vivianne Heijnen, Frans Bastiaens, Bert Jongen, John Aarts, Anita 
Bastiaans 
 
 
1. Opening 

De voorzitter constateert dat voldoende fracties aanwezig zijn en opent de vergadering. Er heeft 
zich een domeinlid afgemeld, Kitty Nuyts. 
De agenda wordt overeenkomstig het concept vastgesteld. Besloten in de domeinsamenstelling 
te vergaderen tot aan de pauze; daarna kunnen leden uit andere domeinen aanschuiven voor het 
dan integraal aan de orde te stellen agendapunt 8. 
Hij memoreert in deze eerste domeinvergadering Economie en Cultuur nog even de te hanteren 
gang van zaken. De vergadering neemt hiervan kennis. 

 
2. Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen 

Er is wat onduidelijkheid over tot welk domein het taalonderwijs behoort. Daar zal de griffie c.q. 
Agendacommissie nog even naar kijken.  

 
3. Benoemen vice-voorzitter 

De heer Guido Mertens heeft zich, als enig domeinlid, kandidaat gesteld voor benoeming in deze 
functie. Niettemin volgt er de gebruikelijke schriftelijke stemming. 
De uitslag daarvan is alsvolgt: Uitgebracht 14 stemmen, waarvan 13 op de heer Mertens en 1 
blanco. De voorzitter constateert dat daarmede de heer Mertens is benoemd als vice-voorzitter 
van het domein Economie en Cultuur en derhalve samen met hem q.q. ook als lid zal deel 
uitmaken van de Agendacommissie. Hij wenst hem veel succes (volgt applaus). 

 
 



4. Rondvraag aan het college 
Er zijn geen vragen aangemeld voor de Rondvraag. Niettemin heeft de heer Passenier twee 
vragen (speelvoorzieningen en skatebaan) voor de op dat moment niet aanwezige wethouder 
Jongen. Deze vragen zullen schriftelijk beantwoord worden. 

 
5. Jaarplanning 

De domeinleden nemen kennis van de jaarplanning. De behandeling van de begroting zal wat het 
domein betreft plaatsvinden in de vergadering van 3 november 2021. Dan kan er ook 
ingesproken worden. 

  
6. Resultaten van de evaluatie en uitwerking van de verruiming van de openingstijden van Centre 

Céramique. 
De heer Jos Houben maakt gebruik van het spreekrecht. 
In een motie is het college destijds door de raad ondermeer gevraagd om een onderzoek te doen 
naar de behoefte aan verruiming van de openingstijden van Centre Céramique. De resultaten van 
het inmiddels gehouden onderzoek worden nu teruggekoppeld. De domeinvergadering neemt 
hiervan kennis. 
Er bestaat bij enkele domeinleden nog behoefte aan een toelichting op verdere details in het 
onderzoek. Wethouder Bastiaens voert deze maand nog gesprekken met andere betrokken 
partijen, zoals de universiteit. Het resultaat daarvan wordt nog gedeeld met de raad. 
Het is nu aan de raad(sleden) om te beoordelen in hoeverre de resultaten uit het onderzoek 
aanleiding zijn voor nadere besluitvorming. Daarbij kan worden aangegeven welke andere 
openingstijden men doorgevoerd wil zien. Het college zal dan desgewenst de rekenmodellen die 
daarop van toepassing zijn, danwel een doorrekening van de kosten aanreiken. Het is aan de 
raad om vast te stellen of deze informatie aanleiding is voor nadere besluitvorming en dit 
inhoudelijk en budgettair verder in te vullen. 

 
7. Magisch Maastricht 

De informatie die de raad middels een RIB, uit nadere informatie via de pers en persoonlijke 
contacten heeft verkregen is aanleiding tot het stellen van de nodige verduidelijkende vragen. Bij 
de verduidelijking daarvan heeft niet geholpen dat het college vandaag nog nadere 
besluitvorming heeft gepleegd en dit weliswaar aan de raad heeft medegedeeld, maar dat deze 
informatie de raad nog niet heeft bereikt. Een RIB volgt morgen via de dagmail. 
Niettemin gaat wethouder Aarts in op de nodige vragen en zal waar nodig en mogelijk deze 
aanvullend nog nader beantwoorden. De Stichting Winter Events Maastricht en de gemeente zijn 
in goed overleg uit elkaar gegaan, gegeven de huidige situatie. Een andere partij heeft inmiddels 
aangegeven met een aantal (Vrijthof)ondernemers in het ontstane gat te willen springen.  
 
Een motie vreemd aan de orde wordt aangekondigd (SAB) voor de raadsvergadering van 19 
oktober 2021. De voorzitter geeft aan dat om des tijds wille desgewenst in de 
domeinvergadering van 3 november 2021 verder over dit onderwerp kan worden gediscussieerd. 
Daarvan wordt geen blijk gegeven.  

 
Pauze. 
De voorzitter schorst de vergadering van 19.00 tot 19.45 uur. 

 
8. Gecombineerde informatiesessie over het integrale visieproces Stadsvisie, Economische visie 

en Sociale visie 
Bij deze gecombineerde informatiesessie zijn ook een aantal leden uit de andere domeinen 
aangeschoven. 



Door en namens het college wordt het gelopen participatietraject uitvoerig toegelicht. De 
inbreng vanuit de bevolking is samengebracht in de Stadsschets Maastricht 2040 en hetgeen 
onlangs is besproken in de bijeenkomst in het MECC. 
Vanuit de vergadering wordt benadrukt dat het essentieel is dat zoveel mogelijk alle lagen van de 
bevolking en met name de jongeren bewogen moeten worden om hun inbreng aan de 
totstandkoming van de visies te leveren. Door het college wordt aangegeven dat de bedoelde 
groepen zeker en vaak ook concreet benaderd zijn, maar dat dit niet altijd tot respons heeft 
geleid. Onderkend wordt dat het belangrijk is zo enigszins mogelijk die input daar gericht toch 
nog op te halen. Waar mogelijk zal het college op zeer korte termijn nog aanvullend actie 
ondernemen, maar op enig moment moet deze fase worden afgerond en tot besluitvorming 
leiden. 
 
Er komt medio november 2021 een concreet en evenwichtig voorstel van het college waar de 
raad vervolgens zijn  instrumenten op kan inzetten. Op 1 december 2021 wordt een stadsronde 
gehouden en na behandeling in de domeinen (7 en 14 december 2021) volgt dan, volgens 
planning, de besluitvorming in de raad. 

 
9. Sluiting  

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 20.56 uur de vergadering. 
 
 

 


