
 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp    Ontwerpbegroting en jaarrekening Historisch Centrum Limburg 

Datum Behandeling  19 mei 2021 

Portefeuillehouder    Wethouders Bastiaens en Jongen 

Aanwezig  Via video-vergaderen: woordvoerders, wethouders Bastiaens en Jongen, 
ambtenaar Honen, en de heer Bregman (HCL), de voorzitter en secretaris. Via de 
live-stream: raadsleden, burgerleden, en burgers 

Woordvoerders    Janssen (CDA), Makatita (SPM), Passenier (GroenLinks), Wijnands (D66),  
  Van Gool (PvdA), Beckers (VVD), Smeets (Partij Veilig Maastricht), Martin (SAB), 
  Meijer-Coninx (50PLUS), Groenewege (Groep Gunther), Krommenhoek (Groep 
  Alexander Lurvink). 

Voorzitter  Dhr. Brüll 

Secretaris  Mevr. Heijboer  

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en schetst de inhoud 
en het verloop van de ronde. Daarbij herinnert hij aan de huishoudelijke regels in 
verband met het digitaal vergaderen. 
 
Vervolgens krijgen alle woordvoerders de gelegenheid om in twee termijnen een 
bijdrage te leveren en op elkaar te reageren. Er worden vragen gesteld en 
opmerkingen gemaakt over o.a.: de mogelijkheid efficiency te behalen door de 
toetreding van Heerlen (vermoedelijk kosten neutraal), het corona-archief, de 
effecten van de verandering van de archiefwet (van 20 jr naar 10jr) zoals bijv. het 
veelvuldiger opvragen van stukken, de verklaring van de verschillen tussen de 
lumpsum van het rijk, Heerlen en Maastricht, de financiering van het rijk voor de 
huisvesting,  de noodzaak het dashboard en de andere documenten te updaten 
mbt de namen van de bestuursleden, de academische werkplaats, de eventuele 
fusie met het Sociaal Historisch Centrum (SHC) en haar onderzoekstaak, passief 
sturen hoe dat werkt?, of de huisvesting (kerk) in Heerlen eigendom is en zoja 
waarom dat niet is opgenomen op de balans bij activa? (het betreft een 
huursituatie) en de stijging van de personeelskosten en de relatie met een project 
voor het nationaal archief. 

 
De portefeuillehouder reageert en geeft aan nog onbekend te zijn met deze GR. 
Hij vraagt de vertegenwoordigers van de gemeenschappelijke regeling Historisch 
Centrum Limburg te antwoorden en reageren op de bijdragen van de 
woordvoerders.     
 

  De voorzitter inventariseert of het voorstel rijp is voor behandeling in de    
  raadsvergadering en of het een hamerstuk is. De aanwezige fracties vinden het   
  voorstel rijp voor besluitvorming en waarschijnlijk een hamerstuk. Vervolgens  
  bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit hij de vergadering.   

Toezeggingen  1. De wethouder zegt toe na te vragen wat er wordt bedoeld met de term “passief 

sturen”, die in de stukken staat vermeld en koppelt het antwoord schriftelijk 

aan de raad terug. 



 

 

 

 

 

 

2. De wethouder zegt toe voor de raadsvergadering de stukken (o.a. dashboard) 

te actualiseren zodat de huidige bestuursleden vermeld zijn. 

  



 

 

 

 

 

 

 
Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Raadsvoorstel zienswijze GR HCL B2022 - JR2020 (incl. 4 bijlagen) 

Datum 19 mei, 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Jongen/ Wethouder Bastiaens 

Programmanummer 5 Sport, cultuur en recreatie 

Behandelend ambtenaar RJA Hönen 
Telefoonnummer: 06 – 527 58682 
Richard.Honen@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 

30 april collegevergadering 

19 mei 1e raadsronde 

25 mei raadsvergadering 

Inhoud  In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur 
van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan 
het algemeen bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de 
deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad zijn zienswijze 
over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het 
openbaar lichaam. 

Het jaarverslag HCL 2020 (=jaarrekening) verschaft een duidelijk beeld over de 
mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2020 zijn behaald, alsmede 
over de bedrijfsvoering en financiën. Het ondernemingsplan HCL 2022 
(=ontwerpbegroting) laat een sluitende exploitatie zien. Het college adviseert 
de raad om geen zienswijze in te dienen op deze begroting. 

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 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 

Vanwege corona-maatregelen de live-stream te volgen. 

Vervolgtraject Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam wordt van het raadsbesluit in 
kennis gesteld. Het dagelijks bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de 
raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting, zoals deze 
aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Na vaststelling zendt het 
algemeen bestuur de begroting 2022 vóór 1 augustus 2021 aan gedeputeerde 
staten en aan de raden van de deelnemende gemeenten die ter zake bij 



 

 

 

 

 

 

gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen. Het 
algemeen bestuur van het openbaar lichaam stelt de jaarrekening 2020 vast, 
waarna het dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2021 aan gedeputeerde staten 
zendt. 

 

 


