
In plaats van vaste blokken van 1,5 uur, worden onderwerpen in een Domeinvergadering direct achter elkaar behandeld. 
Een onderwerp kan zo lang of kort duren als nodig is. Het resultaat is meer flexibiliteit en minder wachten/tijdsverlies. 
Stadsrondes en andere vormen van inspraak blijven uiteraard bestaan. Iedere Domeinvergadering start met een 
Stadsronde. Het onderwerp verschilt steeds en is afhankelijk van de agenda.

Algemene 
Zaken (AZ)             

Economie & 
Cultuur (EC) Fysiek (FY) Sociaal (SZ)

Ma Di Wo Do Vr

Wk 1
FY: 17:00 - 23:00
SZ: 17:00 - 23:00

Wk 2
EC: 17:00 - 23:00 (Reserve Raads-

vergadering)AZ: 17:00 - 23:00

Wk 3

Wk 4 Raadsvergadering

Voorbeeld Domeinvergadering Fysiek (FY)

17:00 Opening en mededelingen, incl. status openstaande toezeggingen

17:10 Rondvraag aan college

17:30 Stadsronde: Fietsplan Maastricht

18:30 Pauze

19:15 Korte presentatie Stavaza Stadsvisie

19:30 Omgevingsplannen: Wijk A, Wijk Z en Industrieterrein F.

20:00 Debat Regionale Energiestrategie

22:00 Sluiting en opsomming toezeggingen

Er wordt niet meer vergaderd in rondes. Onderwerpen worden straks per domein geclusterd. Ieder domein vergadert eens 
per maand op een vast moment in een Domeinvergadering. Aan het einde van de maand volgt een Raadsvergadering 
om besluiten te nemen. De vier domeinen en bijbehorende onderwerpen zijn: 

Aanpassen Werkwijze Raad 2021

Planning

Domeinleden

Domeinen

De raad gaat anders werken. In dit overzicht de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Raadsleden of burgerleden worden aangewezen tot lid van een specifiek domein. Herkenbaar voor elkaar en de stad. 
Ieder domein heeft dus een vaste club mensen met een vaste voorzitter. Zo streven we naar meer kennis, onderling 
begrip en samenwerking binnen een domein.

Iedere fractie kan minimaal één en maximaal drie domeinleden aanwijzen per domein. Een woordvoerder kan 
lid zijn van meerdere domeinen. 

Afhankelijk van de agenda besluit de fractie wie aanschuift bij een Domeinvergadering. Er is per agendapunt maximaal 
één woordvoerder per fractie, maar zij kunnen tussentijds wisselen als de fractie dat nodig acht. Deze wisselingen zullen 
voor nu onvermijdelijk zijn, maar in de toekomst kunnen fracties en het college rekening houden met de domeinen bij 
de portefeuilleverdeling.

Programmanummers:
#2: Verkeer, Vervoer en 
Waterstaat
#7: Volksgezondheid en Milieu
#8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Stedelijke 
Vernieuwing

Programmanummers:
#4: Onderwijs
#6: Sociaal Domein

Programmanummers:
#3: Economie 
#5: Sport, Cultuur en Recreatie

Programmanummers:
#1: Veiligheid
#0: Bestuur en Ondersteuning 
(incl. Financiën)

Onderwerpen:
O.a. Bestuur, burgerzaken, 
burgerparticipatie, belastingen, 
financiën, openbare orde en 
veiligheid.

Onderwerpen:
O.a. Economische ontwikkeling 
en promotie, bedrijfsloket, 
Sportbeleid en activering, 
cultuurpresentatie, musea, 
cultureel erfgoed en media.

Onderwerpen:
O.a. Verkeer, parkeren, 
volksgezondheid (bv 
Luchtkwaliteit), riolering, afval, 
ruimtelijke ordening, wonen en 
bouwen.

Onderwerpen:
O.a. Openbaar onderwijs, 
onderwijshuisvesting, 
participatiewet, WMO, jeugdzorg, 
inkomensregeling. 


