
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst informatieronde 

Onderwerp   Bevoegdheden Tijdelijke wet COVID 19 

Datum Behandeling    23 februari 2021  

Portefeuillehouder    Burgemeester A. Penn-te Strake 

Aanwezig  Via video-vergaderen: woordvoerders, burgermeester Penn-Te Strake, 
ambtenaren Houben, Peters en Van den Bergh de voorzitter en secretaris. Via de 
live-stream: overige raadsleden, burgerleden, en burgers 

Woordvoerders  Peters (CDA), Lejeune (SPM), Korsten (GroenLinks), Pas (D66), Jacobs (PvdA), 
Severijns (VVD), Gerarts (SP), Meese (Partij Veilig Maastricht), Betsch (PVV), 
Gorren (SAB), Bronckers (50PLUS), Nuyts (LPM), Gunther (Groep Gunther), 
Maassen (Groep Maassen), Krommenhoek (Groep Alexander Lurvink) 

Voorzitter  Dhr. Steijns 

Secretaris  Mevr. Heijboer  

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 korte informatieronde, die 
om de twee weken terugkomt. De portefeuillehouder geeft een toelichting over de 
afgelopen tijd, de bevoegdheden en de verantwoording staan centraal. 
Burgemeester wil de (juridische) regels volgen, maar ziet haar rol ook ruimer en 
wil dan ook graag regelmatiger praten over het onderwerp. 

 
De woordvoerders krijgen vervolgens de gelegenheid om een bijdrage te leveren 
en op elkaar te reageren. Er worden vragen gesteld over de eigenstandige 
positie van de burgemeester, de verdeling van de steunpakketten 
(gemeenschapshuizen van de vrijwilligersorganisaties) en de stand van zaken 
van het steunpakket voor de cultuursector.  
Er worden ook opmerkingen gemaakt over de noodzaak van communicatie met 
raad aangaande de coronamaatregelen, bijvoorbeeld bij een noodverordening. 
Maar ook met de inwoners, gebrek aan communicatie schept onbedoeld 
wantrouwen. Bij een volgende noodverordening wordt er overlegd met het 
presidium of het noodzakelijk is een moment in te plannen. Er wordt uitgesproken 
dat de RIB behulpzaam is. Het college wordt opgeroepen om de ondernemers te 
helpen en te versoepelen waar kan en niet strikter dan nodig de regels te volgen 
en meer integraal te werken. De vragen van GroenLinks over Heuvelland worden 
een volgende keer behandeld. De portefeuillehouder stelt ook voor een volgende 
keer het hele college te betrekken, zodat de vragen over o.a. toiletten 
(wildplassen), ondernemers en steunpakketten (criteria, verdeling, onderwerpen), 
door collega’s beantwoord kunnen worden.  
Er worden nog vragen gesteld over de demonstraties, de locaties en de urgentie, 
dit betreft een grondrecht en wordt om die reden toegestaan. De burgemeester 
geeft een toelichting op de besluitvorming van de driehoek t.b.v. de dag na de 
rellen. Eerste prioriteit was het voorkomen van vernielingen. De horeca in 
Maastricht wil niet participeren in de fieldlab. Maastricht heeft in het 
Veiligheidsberaad aandacht gevraagd voor de horeca, het voorstel is deze 
eventueel tegelijk te openen met winkels.  
 

 



 

 

 

 

 

 

Met het presidium is besloten tot tweewekelijkse informatierondes om bij te 
praten over de coronamaatregelen en voor de portefeuillehouder om zich te 
verantwoorden. De volgende bijeenkomst staat gepland op 2 maart. De vragen 
die nog open staan, kunnen volgende keer opnieuw worden gesteld. 

 
  Tot slot bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit hij de vergadering. 

Toezeggingen    De burgemeester zegt toe een link te sturen. Dit biedt informatie over de 
democratische legitimatie van de noodverordening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde 

 

Onderwerp Bevoegdheden Tijdelijke wet COVID-19  

Datum 23 februari 2021 

Portefeuillehouder Burgemeester Penn-te Strake 

Programmanummer 1 Veiligheid 

Behandelend ambtenaar JM van den Bergh 

Telefoonnummer: 043-3504592 

Hanneke.van.den.Bergh@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

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

Vorm bijeenkomst Korte inleiding door de portefeuillehouder 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 lokaal genomen besluiten met betrekking tot Corona.  

Inhoud  De burgemeester informeert de raad over de uitoefening van de 
bevoegdheden die zij heeft op basis van de Tijdelijke wet 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 of een korte presentatie te geven. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

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

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
informatieronde 

Nee. 

Vervolgtraject Met het presidium is afgesproken om tweewekelijks een vast bijpraatmoment in 
te plannen. Tijdens deze informatieve bijeenkomsten wordt de raad bijgepraat 
over genomen besluiten en kan de raad waar nodig vragen stellen. De eerste 
informatiebijeenkomst is gepland op 2 maart 2021. 

 

 


