
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst informatieronde 

Onderwerp   Bevoegdheden Tijdelijke wet COVID 19 

Datum Behandeling  13 april 2021  

Portefeuillehouders Burgemeester Penn-te Strake & wethouder Heijnen 

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

Woordvoerders  dhr. Peeters (CDA), mevr. Rodolf-Lejeune (SPM), mevr. Korsten (GroenLinks), 
dhr. Pas (D66), dhr. Severijns (VVD), dhr. Gerats (SP), dhr. Smeets (Partij Veilig 
Maastricht), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Gunther (Groep 
Gunther), Alexander Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 

Voorzitter  Dhr. Betsch 

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 hij aan de huishoudelijke regels in 
verband met het digitaal vergaderen. Het betreft een informatieronde, die twee 
keer per maand plaats zal vinden. Vanavond is naast de burgemeester ook 
wethouder Heijnen aanwezig.  
 
De burgemeester geeft een toelichting over de stand van zaken en de dilemma’s 
waar nu soms mee geworsteld worden. Ze geeft aan dat er gestart wordt met 
een proef voor bezoekers van culturele instellingen, er is een verzoek geweest 
van het Veiligheidsberaad aan de regering om eventuele versoepelingen te 
beginnen met de terrassen. De huidige precaire situatie qua besmettingen komt 
aan de orde en er wordt gesproken over de handhaving in parken. Wethouder 
Heijnen geeft een update over de economische maatregelen tegen en gevolgen 
van de covid-19. De wethouder heeft speciale aandacht voor de periode, 
wanneer de steun wegvalt. De verwachting is dat dit de nodige gevolgen zal 
hebben voor bedrijven. Dit zijn zaken die meegenomen worden met de 
economische visie voor de stad en de regio. Er is helaas weinig ruimte voor de 
gemeente om ondernemers te helpen de pijn te verzachten.  
 
Vervolgens stellen de woordvoerders vragen, welke beantwoord worden. Aan 
bod komt onder meer de TONK regeling, de situatie voor ondernemers in de 
Gubbelstraat, de stand van zaken van de pilot Stationsstraat, de Tozo, 
handhaving en autoluwheid.  
 
Tot slot bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit hij de vergadering. De 
volgende bijeenkomst staat gepland op 19 mei.  

Toezeggingen   /  

 


