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Besluitenlijst domeinvergadering Algemene Zaken 
8 februari 2022 
 
Aanvang:  8 februari 2022 om 17:00 uur 
Vergaderlocatie: De maasmolen 
Domeinvoorzitter: Mw. van Ham 
Domeingriffier:  Mw. Bongers 
 
Aanwezige fracties (12): CDA, SPM, GroenLinks, D66, VVD, SP, Partij Veilig Maastricht, PVV, 50PLUS, 
Liberale Partij Maastricht, Groep Gunther, Groep Alexander Lurvink. 
 
Niet aanwezige fracties (4): PvdA, SAB, Groep Maassen en Lijst Imgriet Habets. 
 
Aanwezige domeinleden (14): mw. Heine (CDA), dhr. Steijns (SPM), dhr. Meertens (SPM), mw. Korsten 
(GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. Maillé (VVD), dhr. Gerats (SP), mw. Meese (Partij Veilig Maastricht), 
dhr. Garnier (Partij Veilig Maastricht), dhr. Betsch (PVV), dhr. van Est (50PLUS), mw. Nuyts (Liberale 
Partij Maastricht), dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 
 
Aanwezig college: mw. Penn-te Strake. 
 
Gasten: dhr. Thain (controller VRZL) en de heer van der Schoot (teamleider financiën en inkoop VRZL). 
 

1. Opening (Mondeling) 
De voorzitter opent om 17.00 uur de domeinvergadering Algemene Zaken en constateert dat 
er voldoende fracties aanwezig zijn.  
 
Verslag en besluitenlijst 
Er zijn geen vragen of opmerkingen ten aanzien van de verslagen en de besluitenlijsten van 18 
januari 2022. Deze worden vastgesteld. 
 

2. Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen (Mondeling) 
 
Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen.  
 
Lijst van openstaande toezeggingen 
De domeinleden hebben kennis genomen van de lijst van openstaande toezeggingen. De lijst 
wordt vastgesteld. 
 

3. Rondvraag aan het college (Mondeling)  
Er zijn vooraf geen vragen gesteld.  
De heer Betsch heeft signalen gekregen dat boa’s controleren op sluitingstijden en extra 
personen. Valt hier ook personeel onder en is hiervoor opdracht gegeven en welke wettelijke 
grondslag is er? De burgemeester antwoordt dat er gekeken wordt naar de landelijk 
toegestane hoeveelheid. Er wordt niet op personeel gehandhaafd. De vragen zijn beantwoord. 

  
Er zijn geen verdere vragen voor de rondvraag. 

 
4. Jaarplanning (Ter informatie) 

De domeinleden nemen kennis van de jaarplanning. Er zijn geen vragen over de jaarplanning. 
Deze wordt vastgesteld. 
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5. Inhoudelijke vervolgsessie handhaving openbare ruimte (Ter informatie) 
De voorzitter geeft het woord aan de burgemeester. De burgemeester zet de stand van zaken 
met betrekking tot het team handhaving openbare ruimte uiteen. Deze inhoudelijke sessie ie 
bedoeld om te praten met de raad, informatie te delen en te praten over oplossingen. Het gaat 
deze sessie over de opgaven en ambities van het team en het jaarplan en de thema’s van 2022. 
Het is de bedoeling om dit ieder kwartaal te doen.   
 
De voorzitter maakt een rondje langs de fracties. Er worden vragen gesteld over de 
verschillende thema’s, de communicatie hierover, de capaciteit van handhaving in algemene 
zin en bijvoorbeeld in de buitenwijken. Ook wordt gevraagd aandacht te hebben voor 
preventie enerzijds en gedragsverandering van burgers anderzijds in de openbare ruimte en 
of deze kan aansluiten bij eventueel nieuwer/ander gebruik van bijvoorbeeld parken.  
 
Verschillende fracties zijn blij met deze bijpraatsessie en benieuwd naar de monitor en de 
stand van de stad als het gaat om de inzet van handhaving. Er is ook behoefte aan informatie 
over hoeveel meldingen er waarover geweest zijn en hoe deze zijn afgehandeld. Er wordt 
samenwerking gezocht met VISTA-college om mensen op te leiden voor bijvoorbeeld 
ondersteuning van handhaving.  
 
De burgemeester reageert mondeling op de vragen en suggesties en geeft aan dat ze graag in 
mei terugkomt met de volgende informatiesessie. De burgemeester zal eventuele vragen aan 
de andere portefeuillehouders doorgeven. Waar het handhaving in zijn algemeenheid betreft 
zal zij het aanspreekpunt zijn. Tijdens de informatiesessies zullen de effecten van de inzet met 
de raad worden gedeeld. 
 

Toezegging: de burgemeester zegt (opnieuw) toe dat er eenmaal per kwartaal een 
informatiesessie over team handhaving openbare ruimte wordt gehouden. 

 

Toezegging: de burgemeester zegt toe dat minimaal eenmaal per jaar een overzicht over aard 
en omvang van de meldingen en de afhandeling daarvan aan de raad wordt verstrekt. 

 
De voorzitter geeft aan dat onderwerpen voor de informatiesessie via de griffie kunnen 
worden aangedragen. 
  
Er wordt kort geschorst voor een broodje en het wisselen van de woordvoerders en de gasten 
van de VRZL kunnen aanschuiven. 

 
6. Informatiesessie financiële stukken VRZL (Ter informatie) 

Na een korte introductie door de burgemeester nemen de domeinleden kennis van de 
presentatie van de heren Thain en van der Schoot van de VRZL. 
 
De voorzitter inventariseert vragen van de domeinleden. De vragen gaan vooral over de kosten 
en de (inhoudelijke) verantwoording van de inzet, de nieuwe Wet Gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr) en de gevolgen daarvan. 
 
De vragen worden mondeling beantwoord. De antwoorden van de nog openstaande vragen 
worden aan de raad gestuurd. 
 

Toezegging: De burgemeester zegt toe om met een RIB te komen m.b.t. (de gevolgen van) de 
nieuwe Wgr. 
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7. Deelname stichting risicobeheer veiligheidsregio’s (Voorbereiding besluitvorming) 
De domeinleden hebben kennis kunnen nemen van de stukken. De voorzitter informeert of er 
vragen zijn of dat het een hamerstuk is. 
 
Er worden o.a. vragen gesteld over de financiële risico’s in relatie tot de kosten van 
verzekeringen zoals die nu gelden. Hoe het waarborgfonds wordt gedekt. Hoe de 
betrokkenheid van medewerkers heeft plaatsgevonden en of door deze stichting ook de 
grensoverschrijdende schades van onze brandweermedewerkers zijn afgedekt. 
 

Toezegging: de burgemeester zegt toe de antwoorden m.b.t. de gestelde vragen over de 
stichting risicobeheer veiligheidsregio’s deze week d.m.v. een RIB aan de raad toe te sturen. 

 
De domeinvergadering adviseert de raad, afhankelijk van de antwoorden in de RIB, het 
raadsvoorstel ter besluitvorming te behandelen in de vergadering van 22 februari 2022. Het is 
voor de domeinleden geen hamerstuk.  
 
Rondvraag en sluiting (Mondeling) 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de medewerking aan de vergadering/domein en 
sluit om 20.05 uur de laatste domeinvergadering Algemene Zaken van deze raadsperiode.  


