Besluitenlijst Raadsronde
Onderwerp

Raadsvoorstel wijziging APV diverse onderdelen hoofdstuk 2

Datum Behandeling

16 maart 2021

Portefeuillehouder

Burgemeester A. Penn-te Strake

Aanwezig

Via video-vergaderen: woordvoerders, burgermeester Penn-Te Strake, de
voorzitter en secretaris. Via de live-stream: overige raadsleden, burgerleden, en
burgers

Woordvoerders

Peters (CDA), Steijns (SPM), Korsten (GroenLinks), Pas (D66), Jacobs (PvdA),
Severijns (VVD), Gerats (SP), Smeets (Partij Veilig Maastricht), Geurts (PVV),
Gorren (SAB), Bronckers (50PLUS), Gunther (Groep Gunther)

Voorzitter

Mevr. Van Ham

Secretaris

Dhr. Van der Harst

Samenvatting en
afspraken

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en schetst de inhoud
en het verloop van de ronde. Daarbij herinnert zij aan de huishoudelijke regels in
verband met het digitaal vergaderen, en de spreektijden.
De woordvoerders krijgen vervolgens de gelegenheid om een bijdrage te leveren
en op elkaar te reageren. Er wordt enkele technische en inhoudelijke vragen
gesteld, welke door de portefeuillehouder beantwoord worden.
De voorzitter inventariseert of het voorstel rijp is voor behandeling in de
Raadsvergadering, hetgeen voor alle aanwezige fracties
het geval is. Besluitvorming zal plaatsvinden op 30 maart.
Tot slot bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit zij de vergadering.
Noot: voor een compleet verslag verwijzen we naar de notulen

Toezeggingen

/

Rondebriefje Raadsronde
Onderwerp

Raadsvoorstel wijziging APV diverse onderdelen hoofdstuk 2

Datum

16 maart 2021

Portefeuillehouder

Burgemeester Penn-te Strake

Programmanummer

1 Veiligheid

Behandelend ambtenaar

JAA deJonge
Telefoonnummer: 043-350 4358
Jasperina.de.jonge@maastricht.nl
Raadsleden zijn met elkaar en de portefeuillehouder in debat ten behoeve van
het voorbereiden van besluitvorming over het voorliggende raadsvoorstel

Doel van de bijeenkomst
Wie neemt uiteindelijk het
besluit?

De Gemeenteraad

Verloop voorgaande
proces

Inventarisatie van noodzakelijke aanpassingen in hoofdstuk 2 van de APV.

Inhoud

Het aanpassen van een aantal onderdelen in hoofdstuk 2 van de APV is nodig
om enerzijds bepalingen te corrigeren of te verwijderen en anderzijds de
terminologie meer te laten aansluiten op het model van de VNG en bepaalde
wetten zoals de Wet openbare manifestaties en de Tijdelijke wet maatregelen
covid-19. Daarnaast is een technische wijziging nodig voorafgaand aan het
Experiment gesloten coffeeshopketen. Hoewel een aantal aanpassingen
voorzien is in het kader van de splitsing van de APV ten behoeve van de
Omgevingswet, wordt voorgesteld om bepaalde onderdelen daar niet op te
laten wachten en nu te wijzigen. De besluitvorming omtrent deze splitsing is
pas voorzien in het vierde kwartaal. De onderdelen in dit raadsvoorstel vragen
echter – teneinde de juridische houdbaarheid/compleetheid van de betreffende
bepalingen goed te kunnen waarborgen – om eerdere besluitvorming.
Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar en de
portefeuillehouder in het kader van voorbereiding van besluitvorming over het
voorliggende raadsvoorstel.

Van de raadsleden wordt
gevraagd
Van de portefeuillehouder
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

Als toehoorder via de live-stream kennis te nemen van de bijdragen.

Vervolgtraject

Op 30 maart 2021 volgt de raadsvergadering ten aanzien van onderhavig
besluit.

