
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Stadsronde 

 

Onderwerp stadsronde startdocument participatie 

Datum 14 september 2021 

Portefeuillehouder Wethouder  Heijnen 

Programmanummer 0 Bestuur en ondersteuning 

Behandelend ambtenaar A Crapts 
Telefoonnummer: 043-350 5428 
Anouk.Crapts@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Inwoners en instellingen zijn in de gelegenheid gesteld hun opvattingen en 
standpunten betreffende het voorliggende voorstel kenbaar te maken aan 
elkaar en aan de raad. 

Vorm bijeenkomst De vorm van de bijeenkomst is het bespreken en reageren op een aantal 
stellingen met uitgangspunten over participatie. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Voorafgaand aan deze stadsronde is er onder andere een stadsbrede enquête 
gehouden, zijn dialoogavonden georganiseerd met burgers en een online 
informatiesessie en rondetafelgesprek.  

Inhoud  Participatie is een belangrijk en breed thema. Om te komen tot een passende 
aanpak voor de gemeente Maastricht is het daarom van belang om als 
vertrekpunt een aantal uitgangspunten met elkaar te delen, te bespreken en 
daarna keuzes te maken. Zo kunnen we de goede richting inslaan en samen 
groeien tot een volwaardige en passende aanpak van participatie in onze stad. 

We starten de ronde met een opening door de voorzitter, waarna we aan de 
hand van een presentatie enkele stellingen met elkaar bespreken. Bij iedere 
stelling is er gelegenheid om te reageren en met elkaar in dialoog te gaan. Aan 
het einde vatten we samen wat we met elkaar hebben besproken en kijken we 
naar het startdocument dat voor ligt ter besluitvorming. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Te luisteren naar de inwoners/instellingen en hen te bevragen over hun 
standpunten. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Eventueel als toehoorder plaats te nemen op de publieke tribune. Bij 
uitzondering kan de wethouder een korte reactie of toelichting geven op 
uitnodiging van de voorzitter. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

Eventueel als toehoorder plaats te nemen op de publieke tribune. Kan op 
verzoek van de voorzitter een korte technische toelichting geven 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

In dialoog te gaan met elkaar en met de raad en hierin hun opvattingen en 
standpunten betreffende het voorliggende voorstel met stellingen kenbaar te 
maken. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, genodigden dialoogavonden en informatiesessie, informele 
raadswerkgroep, betrokken partners/organisaties 

Vervolgtraject Na de stadsronde volgt er op 21 september een raadsronde en op 28 
september besluitvorming door de gemeenteraad. 



 

 

 

 

 

 

 

 


