
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst informatieronde 

Onderwerp  Bevoegdheden Tijdelijke wet COVID-19 

Datum Behandeling  25 mei 2021  

Portefeuillehouders Burgemeester Penn-te Strake  

Aanwezig  Via video-vergaderen: woordvoerders, burgermeester Penn-Te Strake, 
ambtenaren mevr. Peters en mevr. Houben, de voorzitter en de secretaris. Via 
de livestream: overige raadsleden, burgerleden, en burgers. 

Woordvoerders  dhr. Peeters (CDA), mevr. Rodolf-Lejeune (SPM), mevr. Korsten (GroenLinks), 
dhr. Pas (D66), dhr. Beckers (VVD), dhr. Gerats (SP), mevr. Meese (Partij Veilig 
Maastricht), dhr. Betsch (PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Bronckers (50PLUS), 
dhr. Gunther (Groep Gunther). 

Voorzitter  Dhr. Severijns 

Secretaris  Dhr. Verkooijen 

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. 
 
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 afgelopen weken 
twee ontheffingsaanvragen zijn geweest; één is toegekend, één is afgewezen. 
Daarnaast is er een pilot geweest met testbewijzen om ervaring op te doen met 
het veilig heropenen van onder andere culturele instellingen. Ook de 
versoepelingen van maatregelingen komen aan de orde (de terrassen en 
weekmarkten zijn weer openen en niet-essentiële winkels hoeven niet meer met 
een afsprakensysteem te werken). Het voetgangerscirculatieplan blijft van kracht 
zo lang de 1,5 meter-samenleving geldt. Een probleem blijft de wachtrijen bij de 
winkels, met name in kleine winkelstraten is het erg druk. 
 
Vervolgens stellen de woordvoerders vragen, welke beantwoord worden. Aan 
bod komt onder meer de feitelijke implicaties van het voetgangerscirculatieplan. 
De burgemeester zegt toe het voetgangerscirculatieplan nogmaals aan de raad 
toe te zenden. Daarnaast zijn er vragen over de voorbereidingen op verdere 
openstelling van de samenleving, de mogelijkheid om als gemeenteraad fysiek te 
vergaderen en mogelijk ingetrokken vergunningen voor evenementen in relatie 
tot overuren van handhavers. Dit is volgens de burgemeester tot nu toe niet aan 
de orde geweest. 
 
Tot slot bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit hij de vergadering. De 
volgende bijeenkomst staat gepland op 8 juni.  

Toezeggingen   / Het voetgangerscircultatieplan wordt nogmaals aan de raad toegezonden. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde 

 

Onderwerp Bevoegdheden Tijdelijke wet maatregelen COVID-19  

Datum 25 mei 2021 

Portefeuillehouder Burgemeester Penn-te Strake 

Programmanummer 1 Veiligheid 

Behandelend ambtenaar Joldy Peters 
043-350 4036 
joldy.peters@maastricht.nl 
 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Informatie is uitgewisseld tussen burgemeester en raadsleden en iedereen is 
op een gelijk kennisniveau gebracht. 

Vorm bijeenkomst Korte inleiding door de burgemeester gevolgd door het beantwoorden van 
verhelderende/informatieve vragen uit de raad 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De burgemeester 

Verloop voorgaande 
proces 

Eerder zijn enkele informatiebijeenkomsten geweest om uitleg te geven over 
de bevoegdheden van de burgemeester met betrekking tot COVID-19.  

Inhoud  De burgemeester informeert de raad over de uitoefening van de 
bevoegdheden die zij heeft op basis van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-
19. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren en verhelderende en informatieve vragen te stellen zodat zij 
alle informatie hebben om later het debat te kunnen voeren. 

Van de portefeuillehouder 
wordt gevraagd 

Waar mogelijk vragen te beantwoorden en/of een korte introductie/toelichting 
te geven. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De portefeuillehouder te ondersteunen in het delen van informatie met de raad 
door bijvoorbeeld vragen te beantwoorden. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Vanwege Corona-maatregelen via de live-stream de vergadering te volgen. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
informatieronde 

Collegeleden kunnen worden uitgenodigd. 

Vervolgtraject Met het presidium is afgesproken om twee keer per maand een 
bijpraatmoment in te plannen. Tijdens deze informatieve bijeenkomsten wordt 
de raad bijgepraat over de bevoegdheden van de burgemeester in het kader 
van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en kan de raad waar nodig vragen 
stellen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


