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Raadsvergadering 9 februari 2021 

Volgnummer 18-2021 

Onderwerp Bekrachtiging noodverordening  

Programmanummer 1 Veiligheid 

Registratienummer 2021-04186 

Organisatieonderdeel BO Veiligheid en Leefbaarheid 

Behandelend ambtenaar 

MSN Bosch, van den 

Telefoonnummer: 043-350 4311 

Michelle.van.den.Bosch@maastricht.nl 

Bijlagen  
bijlage 1 Raadsbesluit 

bijlage 2 Noodverordening wanordelijkheden Maastricht 
 

 

 

AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

De raad wordt voorgesteld de door de burgemeester van Maastricht op 26 januari 2021 vastgestelde 

noodverordening te bekrachtigen. Deze noodverordening is afgekondigd ter voorkoming van ernstige 

wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde en veiligheid ten gevolge van de 

afgekondigde COVID-19 maatregelen te Maastricht. Hierover bent u op de dag van afkondiging in 

een raadsinformatiebrief geïnformeerd. 

 

Beslispunten 

Bekrachtiging van de op 26 januari 2021 vastgestelde Noodverordening wanordelijkheden Gemeente 

Maastricht 2021. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Op 26 januari 2021 heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd voor het gehele 

grondgebied van de gemeente Maastricht. Op grond van artikel 176 Gemeentewet dient de raad de 

door de burgemeester vastgestelde noodverordening in zijn eerstvolgende vergadering te 

bekrachtigen.  
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De voorschriften in de noodverordening zijn erop gericht ernstige wanordelijkheden en verstoringen 

van de openbare orde en veiligheid te voorkomen. In diverse Nederlandse steden is hier reeds 

sprake van geweest, met grote schade als gevolg. In de gemeente Maastricht was op het moment 

van afkondiging sprake van een dreiging van ernstige wanordelijkheden Om die reden is overgegaan 

tot afkondiging van de noodverordening en wel tot 8 februari 06.00 uur. 

 

Op dinsdag 26 januari 2021 heeft de burgemeester conform lid 2 van artikel 176 Gemeentewet de 

noodverordening ter kennis gebracht van uw raad, van de commissaris van de Koning en van de 

officier van justitie, het hoofd van het arrondissementsparket. 

 

Het voorstel dat aan uw raad wordt voorgelegd, strekt ter bekrachtiging van de noodverordening, 

hetgeen is voorgeschreven in artikel 176 lid 3 Gemeentewet.   

 

2. Gewenste situatie. 

Het bekrachtigen van de Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Maastricht 2021 door de raad.  

 Indicatoren. 

n.v.t. 

 

3. Argumenten. 

In diverse Nederlandse steden is sprake geweest van ongeregeldheden. Naar aanleiding daarvan is 

er info verkregen dat ook in de gemeente Maastricht de gerede vrees bestaat dat er ernstige 

wanordelijkheden ontstaan waardoor de openbare orde wordt verstoord en bedreigd. 

 

Uit diverse (afgeschermde) chatgroepen is gebleken dat er werd opgeroepen tot grootschalige 

ongeregeldheden c.a. openbare verstoringen in de gemeente Maastricht. In deze chatgroepen werd 

ook gesproken over het mogelijke gebruik van wapens en het mogelijke gebruik van brandbare 

stoffen. Gedreigd werd dat er schade toegebracht zal worden aan voorwerpen in de publieke ruimte. 

De dreiging van voornoemde ongeregeldheden beperkte zich niet tot één plek. Er werd gesproken 

over alternatieve plekken zowel in de gemeente, als in de regio. 
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In verband met het voorgaande was het noodzakelijk maatregelen te treffen ter handhaving van de 

openbare orde en ter beperking van gevaar. Omwille van het voorgaande heeft de burgemeester 

ervoor gekozen om gebruik te maken van haar bevoegdheid ex artikel 176 lid 1 van de 

Gemeentewet en een noodverordening af te kondigen. De reguliere of specifieke bevoegdheden in 

het kader van de openbare orde en veiligheid zijn in deze niet toereikend, waardoor de 

noodverordening het enige instrument is in deze situatie.  

4. Alternatieven.

n.v.t. 

5. Financiën.

n.v.t. 

6. Vervolg.

n.v.t. 

7. Participatie

De noodverordening is besproken in de driehoek en in samenspraak met Politie en OM opgesteld en 

vastgesteld.  

De Burgemeester, 

J.M. Penn-te Strake. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

organisatieonderdeel BO Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2021.04186; 

 

gelet op Artikel 176 Gemeentewet 

 

BESLUIT: 

 

Bekrachtiging van de op 26 januari 2021 vastgestelde Noodverordening wanordelijkheden Gemeente 

Maastricht 2021. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 9 februari 

2021. 

 

de griffier,  de voorzitter, 

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}} {{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}} 

 

 

 


