
  Pagina 1 van 2 

Besluitenlijst domeinvergadering Algemene Zaken 
24 mei 2022 
 
Aanvang:  24 mei 2022 om 17:00 uur 
Vergaderlocatie: Boardroom 
Domeinvoorzitter: Mw. van Ham 
Domeingriffier:  Mw. Bongers 
 
Aanwezige fracties (16): SPM, GroenLinks, D66, CDA, PvdA, Partij Veilig Maastricht, VVD, Partij voor 
de Dieren, Volt, SP, PVV, 50PLUS, SAB, M:OED, Liberale Partij Maastricht, Forum voor Democratie. 
 
Niet aanwezige fracties (0): geen 
 
Aanwezige domeinleden (18): Henny Willems (SPM, als vervanger van de vaste domeinleden), Menno 
Janssen (GroenLinks), Thomas Gardien (D66), Claudia Demas (D66), Nol Beckers (CDA), Jean Pellaers 
(PvdA) – voor VRZL en BsGW, Jules Claessens (PvdA, als vervanger van een vast domeinlid) – voor HCL, 
Tiny Meese (Partij Veilig Maastricht), Sjoerd Maillé (VVD), Jules Vaessen (Partij voor de Dieren) - voor 
VRZL en HCL, Roland Dassen (Partij voor de Dieren) - voor BsGW, Mashid Mojabi (Volt), Ariane Schut 
(SP), René Betsch (PVV), Willy Bronckers (50PLUS, in plaats van Bennie van Est), John Gunther (SAB), 
Martin van Rooij (M:OED), Kitty Nuyts (Liberale Partij Maastricht), Michel Delescen (Forum voor 
Democratie). 
 
Aanwezig college: Burgemeester Penn-te Strake en wethouder Bastiaens en wethouder Aarts. 
 
Gasten: de heren Thain en Houben van VRZL, de heer Bregman van HCL. 
 

1. Opening 
De voorzitter constateert dat er voldoende fracties aanwezig zijn en opent om 19.15 uur de 
domeinvergadering Algemene Zaken. De voorzitter geeft aan dat er geen vaste agendapunten 
op de agenda staan omdat deze vergadering alleen de jaarstukken van de Gemeenschappelijke 
Regelingen (GR) worden behandeld. De agenda wordt vastgesteld.  
 
Verschillende fracties geven aan dat de te bespreken jaarstukken goed leesbaar/informatief 
zijn en dat de beantwoording van de technische vragen duidelijk en tijdig was. 

 
2. GR – Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) 

De technische vragen en antwoorden staan in het RIS. De beslispunten in het raadsvoorstel 
worden benoemd. Er wordt nog een aantal aanvullende vragen gesteld. De portefeuillehouder 
antwoordt mondeling, terzijde gestaan door de heren Thain en Houben.  
 
Ten aanzien van beslispunt 2 van het raadsvoorstel, het terugbetalen van het overschot (ca. 
19k) wordt geantwoord dat het dagelijks bestuur (na verzending van de stukken aan de 
gemeenteraden) het voorstel heeft gedaan om dit overschot te verrekenen met het resultaat 
van de rest van de Veiligheidsregio.  
 
De voorzitter concludeert dat het raadsvoorstel rijp is voor besluitvorming maar dat het nog 
geen hamerstuk is omdat D66 overweegt om, ten aanzien van beslispunt 2, een amendement 
in te dienen. De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming 
te behandelen in de raadsvergadering van 31 mei 2022. 
 
Er zijn geen toezeggingen gedaan.  
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Er wordt kort geschorst om van woordvoerder te wisselen. De PVV-fractie verlaat de 
vergadering en geeft aan dat de volgende twee agendapunten, wat die fractie betreft, 
hamerstukken zijn.  
 

3. GR – Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) 
De technische vragen en antwoorden staan in het RIS. De beslispunten in het raadsvoorstel 
worden benoemd. Er wordt nog een aantal aanvullende vragen gesteld en die worden 
mondeling beantwoord door de portefeuillehouder, terzijde gestaan door de heer Wolters 
(ambtelijke ondersteuning). 
 
De voorzitter concludeert dat het raadsvoorstel rijp is voor besluitvorming en dat het een 
hamerstuk is. De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter 
besluitvorming te behandelen in de raadsvergadering van 31 mei 2022. 
 
Er zijn geen toezeggingen gedaan.  
 
Er wordt kort geschorst om van woordvoerder te wisselen. 

 
4. GR – Historisch Centrum Limburg (HCL) 

De technische vragen en antwoorden staan in het RIS. De beslispunten in het raadsvoorstel 
worden benoemd. Er wordt nog een aantal aanvullende vragen gesteld. De portefeuillehouder 
antwoordt mondeling en wordt hierin terzijde gestaan door de heer Bregman van HCL. 
 
De voorzitter concludeert dat het raadsvoorstel rijp is voor besluitvorming en dat het een 
hamerstuk is. De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter 
besluitvorming te behandelen in de raadsvergadering van 31 mei 2022. 
 
Er zijn geen toezeggingen gedaan.  
 
De domeinvergadering neemt graag de uitnodiging voor een werkbezoek/safari naar het 
Historisch Centrum aan.  

 
5. Sluiting  

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de medewerking aan de vergadering en sluit om 
20.50 uur de domeinvergadering Algemene Zaken.  


