
 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst raadsronde 
Onderwerp  herhuisvesting philharmonie zuidnederland 

Datum Behandeling  9 februari 2021 

Portefeuillehouder  Wethouder Janssen 

Aanwezig  De woordvoerders en overige raadsleden, burgerleden, de 
burgemeester als portefeuillehouder, de voorzitter en secretaris.  

Via de livestream: burgers. 

Woordvoerders  Mevr. Van Loo (CDA). Mevr. Habets (SPM), dhr. Vos (GroenLinks)< 
dhr. Pas (D66), mevr. Slangen (PvdA), dhr. Notebron (VVD), dhr. 
Gerats (SP), dhr. Voorst (Partij Veilig Maastricht), dhr. Miesen (PVV), 
dhr. Schulpen (SAB), dhr. Van Est (50Plus), mevr. Martens (Groep 
Gunther), dhr. Philipsen (Groep Alexander Lurvink).  

Voorzitter  Mevr. Van Ham 

Secretaris  Dhr. Van der Harst 

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze 
benadrukt de spelregels spelregels die er gelden tijdens deze digitale 
vergadering. Publiek kan de vergadering volgen via de livestream.  

De voorzitter geeft het woord aan de woordvoerders. Zij stellen in 
vragen aan de wethouder, in twee termijnen. Er worden vragen gesteld 
over de mogelijkheid voor maatschappelijke organisaties om tegen een 
sociaal tarief gebruik te mogen maken van de Sint Theresiakerk. Ook 
uit men de zorgen naar aanleiding van de stadsronde of er genoeg zorg 
is gedragen voor het lot van de organisaties die met de herhuisvesting 
hun plek in de kerk kwijtraken. Daarnaast spreekt men over een 
mogelijk financieel risico voor de gemeente wanneer de verbouwing uit 
zou lopen. Er komt ook een motie aan de orde die vanavond tijdens de 
raadsvergadering op dit onderwerp geagendeerd is.  

De wethouder geeft antwoord op de vragen, bespreekt de motie en doet 
enkele toezeggingen.  

De voorzitter sluit de vergadering. Zij bedankt alle insprekers voor hun 
deelname aan de digitale raadsronde. Het onderwerp staat 
geagendeerd voor bespreking in de raadsvergadernig vanavond.  

Noot: Voor het volledige verslag van vergaderingen verwijzen wij naar 
de notulen. 

Toezeggingen • De wethouder zegt toe dat de statuten gewijzigd worden 
• De wethouder zegt toe zich in te zetten voor incidentele 

toegang voor verenigingen, zoals voor het geven van een 
concert, tegen een sociaal tarief en te bezien of dit opgenomen 
kan worden in de subsidievoorwaarden.  



 

 

 

 

 

 

• De wethouder zegt toe te kijken naar mogelijkheden voor 
herhuisvesting van de scouting  

 

 

 

 

  


