
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Vaststelling onderhoudsplannen Openbare Ruimte, Vestingwerken, Vastgoed 
en Sport 

Datum 23 februari 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Aarts 

Programmanummer 2  Verkeer, vervoer en waterstaat 

Behandelend ambtenaar JIF Kooijman 
Telefoonnummer: 043-350 4524 
jos.kooijman@maastricht.nl  

Doel van de bijeenkomst Raadsleden zijn met elkaar en de wethouder in debat getreden ten behoeve 
van het voorbereiden van besluitvorming over het voorliggende raadsvoorstel 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

De onderhoudsplannen liggen ten grondslag aan het beleid m.b.t. het beheer 
van de openbare ruimte, vestingwerken, vastgoed en sport. In die zin vinden 
deze plannen hun oorsprong in kaderstellende stukken zoals de 
Omgevingsvisie en andere beleidsnota’s, en zijn deze ook kenbaar gemaakt  
in planning en control documenten (begroting/rekening) en in overige 
informerende stukken zoals raadsinformatiebrieven over hier aan geliëerde 
onderwerpen.  

Gelet op de notitie Materiele vaste activa én onze financiele verordening is, na 
overleg met de acountant, besloten om al deze plannen door de raad te laten 
vaststellen middels een “verzamel-raadsbesluit”. Daarmee wordt in technisch – 
financiële zin ook voldaan aan de ter zake toepasselijke regelgeving. 

Inhoud  Om technisch-financiele redenen dienen alle onderhoudsplannen voor 
Integraal Beheer openbare Ruimte (IBOR) inclusief Vestingwerken, alsmede 
voor Vastgoed en Sport te worden vastgesteld. Het betreft grotendeels 
continuering van bestaand beleid dat bij de raad bekend is. De stukken van 
Vastgoed en Sport zijn beleidsarme documenten waarin met name financiële 
gegevens zijn opgenomen, deze zijn geheim, hetgeen is bekrachtigd in uw 
raadsvergadering van 9 februari j.l.  

In de digitale ronde kan niet gesproken worden over de inhoud van geheime 
stukken. Een besloten vergadering dient onder de huidige wetgeving namelijk 
fysiek plaats te vinden. De leidraden vanuit IBOR inclusief Vestingwerken zijn 
openbaar en daar kan uiteraard wel in alle openheid over gesproken worden. 
Zoals bekend zijn de stukken waarop de geheimhouding rust op afspraak in te 
zien bij de griffie. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar en de 
wethouder in het kader van voorbereiding van besluitvorming over het 
voorliggende raadsvoorstel. 

Van de wethouder 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 in principe geen rol in een raadsronde. De ambtenaar mag 
immers nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Gelet op de aard en de 
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omvang van de grote hoeveelheid stukken zullen een aantal ambtenaren wél 
beschikbaar zijn om toelichting te kunnen geven op niet politieke vragen van 
technische inhoudelijke aard op uitnodiging van de voorzitter. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Vanwege de Corona-maatregelen de livestream te volgen.  

Vervolgtraject Na vaststelling door de raad wordt in formeel-technische zin voldaan aan de 
betreffende financieel technische regelgeving, dus als zodanig heeft deze 
besluitvorming geen vervolgtraject. Het onderhoud dat voortvloeit uit deze 
onderhoudsplannen is verder een continue verlopend proces dat gewoon 
doorloopt en waarover in algemene termen verslag wordt gedaan in de P&C 
cyclus, waar nodig aangevuld met afzonderlijke voorstellen. 

 


