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Besluitenlijst domeinvergadering Algemene Zaken 
17 mei 2022 
 
Aanvang:  17 mei 2022 om 17:00 uur 
Vergaderlocatie: Boardroom 
Domeinvoorzitter: Mw. van Ham 
Domeingriffier:  Mw. Bongers 
 
Aanwezige fracties (13): GroenLinks, D66, CDA, PvdA, Partij Veilig Maastricht, VVD, Partij voor de 
Dieren, Volt, PVV, 50PLUS, SAB, M:OED, Forum voor Democratie. 
 
Niet aanwezige fracties (3): Seniorenpartij, SP, Liberale Partij Maastricht. 
 
Aanwezige domeinleden (13): Menno Janssen (GroenLinks), Johan Pas (D66), Gabrielle Heine (CDA), 
Jean Pellaers (PvdA), Jo Smeets (Partij Veilig Maastricht), Sjoerd Maillé (VVD), Roland Dassen (Partij 
voor de Dieren), Mashid Mojabi (Volt), René Betsch (PVV), Bennie van Est (50PLUS), John Gunther 
(SAB), Martin van Rooij (M:OED), Michel Delescen (Forum voor Democratie). 
 
Aanwezig college: Burgemeester Penn-te Strake. 
Er is een afmelding ontvangen van mevrouw Fokke. 
 
Gasten: Mevrouw Houben, manager Veiligheid en Leefbaarheid. 
 

1. Opening 
De voorzitter opent om 17.00 uur de domeinvergadering Algemene Zaken en constateert dat 
er voldoende fracties aanwezig zijn. Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 
 
Verslag en besluitenlijst 
Er zijn geen vragen of opmerkingen ten aanzien van het verslag en de besluitenlijst van 8 
februari 2022. Deze worden vastgesteld. 
 

2. Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen  
 
Mededelingen incl. openstaande toezeggingen 
De domeinleden hebben kennis genomen van de lijst van openstaande toezeggingen.  
 
De heer van Est vraagt of het mogelijk is dat een afgedane toezegging nog een keer terugkomt 
in de lijst van openstaande toezeggingen. De heer van Est is teleurgesteld over de afdoening 
van de toezegging betreffende de mediamix. De lijst van openstaande toezeggingen wordt 
vastgesteld. 
 

3. Rondvraag aan het college  
Er zijn vooraf geen vragen gesteld.  
De heer Janssen (GL) heeft een vraag over handhaving van vuurwerkoverlast.  
De burgemeester antwoordt mondeling. Handhaving van door de provincie afgegeven 
vergunningen betreffende vuurwerk ligt bij de politie.  
De heer Betsch (PVV) vraagt naar de handhavingsmaatregelen inzake het evenement bij de 
gashouder/stadsweide, zoals bijvoorbeeld de 60-dagennorm.  
De burgemeester antwoordt mondeling dat klachten over geluidsoverlast regulier afgehandeld 
moeten worden. De vraag over eventuele evenementen op de stadsweide zal de heer Betsch 
schriftelijk stellen aan wethouder Aarts. 
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4. Jaarplanning 
De domeinleden nemen kennis van de jaarplanning. Er zijn geen vragen over de jaarplanning. 
Deze wordt vastgesteld. 

 
5. Register geheime informatie  

Bij dit agendapunt is de voorbereiding op de besluitvorming in de raadsvergadering van 31 mei 
aan de orde.  
 
De heer Janssen merkt op dat naar zijn idee dat de lijst niet compleet is. Er wordt kort geschort 
en overleg tussen griffier, portefeuillehouder en de heer Janssen geeft geen uitsluitsel over de 
compleetheid van het register. 

 

Toezegging: De burgemeester zegt toe te onderzoeken of het register compleet is. 

 
Doordat de vergadering al na 20 minuten toe is aan het laatste agendapunt en er van voorzitter 
gewisseld moet worden vraagt de heer Gunther (SAB) of de vergadering geschorst kan worden 
tot na de (in het RIS) voorgestelde pauze van 18.30-19.15. De voorzitter geeft aan dat de tijden 
in de agenda indicatief zijn, maar zij heeft ook de verschillende meningen van de fracties 
gehoord over al dan niet schorsen. De voorzitter zal dit punt bespreken in de 
agendacommissie. De vergadering wordt voortgezet zonder schorsing. 
 

6. Jaarplan handhaving openbare ruimte 
De voorzitter geeft het woord aan de burgemeester. Zij geeft aan dat het jaarplan bij de 
stukken was gepubliceerd en dat er van haar zijde geen noodzaak is om het plan toe te lichten. 
De burgemeester is benieuwd naar de vragen van de fracties en de voorzitter maakt een rondje 
langs de fracties.  
 
Er worden verschillende vragen gesteld/opmerkingen gemaakt over o.a. partners waarmee 
wordt samengewerkt, overlast als gevolg van kamerverhuur, handhaving van foutgeparkeerde 
scooters/fietsers (ook in de buitenwijken), de leefbare wijken-aanpak, de beleving van 
onveiligheid in het stadspark, de inzet op specifieke dagen en tijdstippen van handhavers, de 
aanpak van drugsoverlast in Noord-West. Ook wordt gevraagd naar de ontwikkelingen bij de 
politie en wat dit betekent voor de inzet van de handhavers/wijkgebonden medewerkers en 
of het mogelijk is om inzicht te krijgen in de opbrengsten en kosten/inzet met betrekking tot 
illegale afvaldumpingen. 
 
Er wordt door verschillende fracties geconstateerd dat het een helder en goed leesbaar plan 
is en dat er aandacht is voor preventie maar ook dat het op onderdelen nog wat vaag is. Er 
wordt door verschillende fracties aandacht gevraagd voor nudging en ‘straffen in natura’/met 
een menselijke maat in plaats van geldboetes. 
 
De burgemeester antwoordt mondeling op de gestelde vragen inzake de thema’s die zijn 
opgenomen in het jaarplan zoals de leefbare wijkenaanpak, afval, overlast van samenkomsten, 
fietsen en drugsoverlast. In het bijzonder worden genoemd de afstemming met Swap-fiets, de 
aanpak van de overlast in de stadsparken, de inzet (en ontwikkeling) van de boa’s en 
gebiedsgebonden medewerkers ook in relatie tot de inzet van de scanauto. Mevrouw Houben 
geeft aan dat rechtmatige handhaving op foutgeparkeerde scooters in afwachting is van het 
aanbrengen van benodigde bebording.  
 
De burgemeester geeft aan dat zij het zinvol vindt om op deze manier op kwartaalbasis over 
handhaving te spreken en de genoemde suggesties samen te bespreken. Voor wat betreft het 
afvalbeleid zal er – conform eerdere afspraak met de vorige raad – nog een aparte bespreking 
gaan plaatsvinden, inhoudelijke opmerkingen over het afvalbeleid kunnen daar dan aan de 
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orde komen. Bij het bepalen van sancties wordt altijd beoordeeld wat passend is. In juli is er, 
samen met de wethouder fysiek, een themasessie fietsparkeren gepland.  
 

Toezegging: De burgemeester zegt toe dat een overzicht van kosten/opbrengsten van illegale 
dumpingen, samen met de verantwoordelijk wethouder, in een RIB worden opgenomen. 

 

Toezegging: De burgemeester zegt toe de vraag, over de mogelijkheid van het aan de straat 
aanbieden van PMD-afval, door te geven aan wethouder Aarts. 

 

Toezegging: De burgemeester zegt toe dat de informatie inzake weesfietsen aan de raad wordt 
verstrekt. 

 
Als laatste geeft de heer van Est aan dat, als het college daaraan behoefte heeft zijn aanbod 
om als klankbord te fungeren nog steeds staat, ook in deze nieuwe raadsperiode. Een viertal 
domeinleden geeft zich op om als klankbordgroep op te treden. Het betreft de heren Janssen, 
van Est, Smeets en Pellaers. 
 

7. Sluiting  
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 18.45 uur de domeinvergadering.  


