
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp    Peilingvoorstel integraal proces visietrajecten 

Datum Behandeling    20 april 2021  

Portefeuillehouder    Burgemeester Penn-te Strake 

Aanwezig  Via video-vergaderen: woordvoerders, burgemeester Penn-te Strake,  
wethouder Heijnen, ambtenaar Van Wanroij, de voorzitter en secretaris.  
Via de live-stream: overige raadsleden, burgerleden, ambtenaren en burgers 

Woordvoerders    Peeters (CDA), Steijns (SPM), Korsten/Vos (GroenLinks), Pas (D66),  
  Van Heertum (VVD), Gerats (SP), Meese (Partij Veilig Maastricht), Betsch (PVV),      
  Gorren (SAB), Van Est (50PLUS), Nuyts (Liberale Partij Maastricht),  
  Gunther (Groep Gunther), Lurvink (Groep Alexander Lurvink).   

Voorzitter  Mevr. Van Ham 

Secretaris  Dhr. Golsteijn  

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en schetst de inhoud 
en het verloop van de ronde. Daarbij herinnert zij aan de huishoudelijke regels in 
verband met het digitaal vergaderen, en de spreektijden. 
 
Vervolgens krijgen de woordvoerders de gelegenheid om een bijdrage te leveren 
aangaande het voorstel. Er worden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt 
over o.a.: de ambitie i.r.t. de opleverdatum, behandelwijze van de visies door de 
raad, mogelijkheden tot interactie naast de stadsdialoog, terugkijken naar het 
verleden, ambitieuze bevolkingsprognose, planning i.r.t. raadsbehandeling, 
genodigden uit de stad en er buiten, relatie met aanpak (post)corona, status 
potloodschets, begrijpelijkheid taalgebruik, timing i.r.t de verkiezingen, rol van de 
gemeente, burgerparticipatie/burgerbegroting, gemeentelijk grenzen in 2040, rol 
buurtnetwerken.              

 
De portefeuillehouder reageert op de bijdragen van de woordvoerders. 
Wethouder Heijnen vult de reactie aan.     
 

  De voorzitter herhaalt de toezeggingen, bedankt de aanwezigen en sluit de    
  vergadering. 

Toezeggingen    1. De burgemeester zegt toe dat er tussentijdse rapportages naar de raad worden  
  gestuurd. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Peilingvoorstel integraal proces visietrajecten 

Datum 20 april, 2021 

Portefeuillehouder Burgemeester Penn-te Strake 

Programmanummer 0 Bestuur en ondersteuning 

Behandelend ambtenaar T Wanroij, van 
Telefoonnummer: 043-350 4598 
tim.van.wanroij@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst De burgemeester heeft de mening van de raad kunnen peilen over een 
peilvoorstel; een voorliggende aangelegenheid waarover het college een 
besluit neemt.  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De gemeenteraad is bevoegd om de stadsvisie, economische visie en sociale 
visie vast te stellen. Het college is bevoegd om het proces vorm te geven dat 
moet leiden tot de drie visies. De wens van het college is om de raad 
vroegtijdig mee te nemen en op diverse momenten in positie te brengen om 
mee te denken in de totstandkoming van deze drie visies.  

Verloop voorgaande 
proces 

Voorliggend voorstel gaat uit van één integraal proces met twee stadsdialogen 
met de stad dat leidt tot drie visies. De Potloodschets Maastricht 2040 geldt als 
inhoudelijk vertrekpunt voor de dialoog met de stad. Het procesvoorstel en de 
potloodschets zijn ambtelijk voorbereid.   

Inhoud  Voorliggend voorstel moet leiden tot het opleveren van de stadsvisie, 
economische visie en sociale visie in Q4 2021. Daarbij vormt de stadsvisie het 
overkoepelende en kaderstellende document voor de uitwerking van de 
economische visie en de sociale visie.  

Omdat veel maatschappelijke vraagstukken vragen om een integrale aanpak, 
worden deze drie visies gelijktijdig ontwikkeld in één integraal proces. Daartoe 
worden twee stadsdialogen georganiseerd om de drie visies samen vorm te 
geven met de stad.  

De Potloodschets Maastricht 2040 vormt hiervoor het inhoudelijke vertrekpunt. 
De potloodschets is richtinggevend en agenderend en dient als vertrekpunt om 
het gesprek aan te gaan over welke stad we in 2040 willen zijn.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zijn mening te geven over de volgende punten: 

1. Heeft de raad aanvullende suggesties ten aanzien van het proces in het 
algemeen, en voor het gesprek met de stad in het bijzonder (twee 
stadsdialogen)? 

Van de burgemeester 
wordt gevraagd 

Politieke vragen te beantwoorden, en via de voorzitter deel te nemen aan het 
politiek debat waar nodig. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft geen rol in een raadsronde. De ambtenaar kan immers 
nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de ambtenaar 
een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van de 
voorzitter. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Als toeschouwer online het politieke debat te volgen via het 
raadsinformatiesysteem: https://raad.gemeentemaastricht.nl. 

https://raad.gemeentemaastricht.nl/


 

 

 

 

 

 

Vervolgtraject Na deze peiling wordt het dialoog- en participatieproces verder uitgewerkt. 
Parallel hieraan wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de drie visies. Voorstel 
is om de drie visies gelijktijdig in Q4 2021 voor te leggen aan de 
gemeenteraad. Op deze wijze wordt de onderlinge samenhang optimaal 
zichtbaar met als doel een integraal, strategisch en langetermijnperspectief 
voor de ontwikkeling van Maastricht richting 2040.  

 


