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Besluitenlijst domeinvergadering Algemene Zaken 
14 december 2021 
 
Aanvang:  14 december om 18:00 uur 
Vergaderlocatie: Raadzaal 
Domeinvoorzitter: Mw. van Ham 
Domeingriffier:  Mw. Bongers 
 
Aanwezige fracties (15): CDA, SPM, GroenLinks, D66, PvdA, VVD, SP, Partij Veilig Maastricht, PVV, SAB, 
50PLUS, Liberale Partij Maastricht, Groep Gunther, Groep Maassen, Lijst Imgriet Habets. 
 
Niet aanwezige fracties (1): Groep Alexander Lurvink. 
 
Aanwezige domeinleden (24): dhr. Peeters (CDA), dhr. Steijns (SPM), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. 
Janssen (GroenLinks), dhr. Schouten (GroenLinks), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Fokke 
(PvdA), dhr. Noteborn (VVD), dhr. Maillé (VVD), mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. Meese (Partij 
Veilig Maastricht), dhr. Smeets (Partij Veilig Maastricht), dhr. Garnier (Partij Veilig Maastricht), dhr. 
Miessen (PVV), dhr. Gorren (SAB), mw. Meijer-Coninx (50PLUS), dhr. van Est (50PLUS), mw. Tiber 
(Groep Gunther), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Maassen (Groep Maassen), mw. Nuyts (Liberale 
Partij Maastricht; na 21:15 uur), mw. Habets (Lijst Imgriet Habets; na 21:15 uur). 
 
Aanwezig college: 
Portefeuillehouders: dhr. Aarts, dhr. Bastiaens, mw. Penn-te Strake, mw. Bastiaans. 
 

1. Opening (Mondeling) 
De voorzitter opent om 18.00 uur de domeinvergadering Algemene Zaken en constateert dat 
er voldoende fracties aanwezig zijn. Er zijn geen vragen of opmerkingen ten aanzien van de 
besluitenlijst. Deze wordt vastgesteld. 
 

2. Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen (Mondeling) 
De fractie Groep Alexander Lurvink is afwezig tijdens de vergadering. 
 
Lijst van openstaande toezeggingen 
De domeinleden hebben kennis genomen van de lijst van openstaande toezeggingen. De lijst 
wordt vastgesteld. 
 
Het domein is ermee akkoord om het toegevoegde agendapunt inzake het eenmalig opheffen 
van de terrasvrije zone te behandelen. De agenda wordt incl. het toegevoegde punt 
vastgesteld. 
 
De heer Smeets heeft vragen over het rapport Berenschot. De domeinvergadering besluit dat 
aan het einde van de vergadering dit in een besloten vergadering wordt besproken.  

 
Er zijn verder geen mededelingen. 

 
3. Rondvraag aan het college (Mondeling)  

De heer Peters heeft vooraf schriftelijk drie vragen inzake de eerdere beantwoording van 
vragen over de grensoverschrijdende samenwerking bij hoogwater. De burgemeester 
beantwoordt de vragen mondeling. Zij reageert ook mondeling op vervolgopmerkingen van de 
heer Gorren en de heer Peters.  
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4. Jaarplanning (Ter informatie) 
De domeinleden nemen kennis van de jaarplanning. Deze wordt voor de vergadering van 18 
januari 2022 geactualiseerd. Er zijn geen vragen over de jaarplanning. Deze wordt vastgesteld. 

 
5. Belastingverordeningen en maatregelen Maastricht 2022 (Voorbereiden besluitvorming) 

De wethouder vraagt als eerste het woord en vraagt, na een korte toelichting, akkoord te gaan 
met communicatie over de inzameling van incontinentiemateriaal, terwijl er nog geen 
raadsbesluit ligt.  
 
De vergadering gaat niet akkoord om alvast te communiceren, vooruitlopend op 
besluitvorming in de raadsvergadering van 22 december 2021. De vergadering is van mening 
dat deze vraag niet aan de domeinvergadering gesteld kan worden, dit blijkt ook uit artikel 11 
van het reglement van orde ‘dat in een domeinverandering geen besluiten worden genomen, 
met uitzondering van een aantal zaken die hier niet van toepassing zijn’. 
 
Daarna geeft de wethouder aan dat het college de geluiden uit de samenleving en van 
raadsfracties ter harte heeft genomen en een heroverweging gedaan inzake de precario- en 
reclamebelasting etc. Dit heeft geleid tot een advies van het college om de extra verhoging 
van de reclame- en precariobelasting (dus afgezien van de inflatie) een jaar aan te houden en 
in te laten gaan per 1-1-2023 en de invoering van de vermakelijkhedenretributie op te schorten 
tot 1-1-2023, de dekking wordt gevonden in  
 

Toezegging: de wethouder zegt toe het advies van het college inzake de reclame- en 
precariobelasting en de vermakelijkhedenretributie te willen vertalen in een amendement. 

 
De voorzitter kondigt de twee insprekers aan. Zij zullen via een MS Teams-verbinding  hun 
bijdrage leveren. De insprekers zijn mevrouw Lore Steegmans van Pathé en de heer ten Haaf 
van Centrummanagement, zij krijgen eerst het woord waarna de domeinleden de gelegenheid 
krijgen om elk drie minuten in te spreken. 
 
De voorzitter inventariseert de vragen en opmerkingen van de domeinleden en geeft elke 
fractie het woord. De domeinleden hebben vragen en opmerkingen over o.a. over (de effecten 
van) de afvalstoffenheffing, coronagelden, de leges voor burgergerichte diensten en de 
aanhoudende onzekerheid waarin burgers en ondernemers verkeren. De suggestie van dhr. 
ten Haaf van Centrummanagement om samen met partijen te werken aan een structureel 
herstelplan wordt goed ontvangen. 
 

Toezegging: de wethouder zegt toe een overzicht te geven van de coronagelden die er zijn 
ontvangen. 

 

Toezegging: de wethouder zegt toe de vragen m.b.t. de vermakelijkhedenretributie en de 
overige openstaande vragen schriftelijk te beantwoorden. 

 
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te 
behandelen in de vergadering van 22 december 2021. Het is geen hamerstuk; er komt een 
amendement inzake de precario- en reclamebelasting en de vermakelijkhedenretributie. 

 
Er wordt kort geschorst zodat de woordvoerders van plaats kunnen wisselen. 
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6. Berap incl. begrotingsrechtmatigheid (Voorbereiden besluitvorming) 
De domeinleden hebben kennisgenomen van de berap. De voorzitter inventariseert 
vragen/opmerkingen van de domeinleden. De wethouder reageert mondeling inzake 
vragen/opmerkingen over o.a. de coronagelden, risico’s MECC, (de aanwending van) het 
resultaat en de meevaller op de budgetten voor jeugd, de reserves (CDA heeft hier ook 
technische vragen over gesteld), de post externe advisering en de (weergave van de) 
begrotingswijziging 2021. 
 

Toezegging: de wethouder zegt toe de vragen/opmerkingen schriftelijk te beantwoorden. 

 
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te 
behandelen in de vergadering van 22 december 2021. Het is geen hamerstuk. Er zijn nog 
openstaande vragen. 

 
7. Controleprotocol (Voorbereiden besluitvorming) 

De voorzitter inventariseert de vragen/opmerkingen van de domeinleden. 
 

Toezegging: de wethouder zegt toe de vraag over de rapporteringstolerantie schriftelijk te 
beantwoorden. 

 
Het raadsvoorstel kan door naar de raadsvergadering ter besluitvorming. De 
domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te behandelen 
in de vergadering van 22 december 2021. Het is geen hamerstuk. Er zijn nog  openstaande 
vragen. 

 
Er wordt kort geschorst voor het wisselen van de woordvoerders/portefeuillehouders. 

 
8. Toegevoegd - Eenmalig opheffen de terrasvrije zone (Voorbereiden besluitvorming) 

De voorzitter inventariseert de vragen/bespreekpunten ten behoeve van besluitvorming 
volgende week in de raadsvergadering. 

 
De portefeuillehouder geeft mondeling antwoord op de gestelde vragen/opmerkingen en is 
het ook eens met de wens om te komen tot een langere termijnvisie. 

 
Het raadsvoorstel kan door naar de raadsvergadering ter besluitvorming. Er leven nog vragen 
bij de fracties met name over de eenmaligheid van het voornemen; fracties bereiden 
mogelijk nog een amendement voor. Tevens willen partijen een langere termijnvisie en 
bijbehorende maatregelen. Het is geen hamerstuk. 

 
9. Informatiesessie uitvoeringsprogramma Handhaving (Ter informatie) 

De burgemeester houdt een presentatie incl. filmpje over ‘waar we staan, hoe het gaat en wat 
we voor ogen hebben’. Doel is om samen afspraken te maken hoe invulling gegeven kan 
worden aan deze opdracht om alle ontwikkelingen eenmaal per kwartaal met de raad te delen, 
als voorbeelden worden genoemd het team, de gereedschapskist en er wordt een top 3 van 
meldingen (2020 vs. 2021) getoond. 
 
De voorzitter inventariseert de vragen en opmerkingen per fractie. Deze betreffen o.a de inzet 
in de buitenwijken, verdeling van werkzaamheden/fte, vaststellen van kwalitatieve eisen voor 
wat betreft de inzet, de uitdagingen waar het team voor staat, het laat op de hoogte stellen 
van de raad over de problemen bij het team. De raad zou graag zien dat er één 
portefeuillehouder aanspreekbaar is voor alle aspecten die betrekking hebben op handhaving. 
Het procesvoorstel om periodiek (april of een ander/beter moment) de raad te informeren en 
dit met elkaar voor te bereiden wordt goed ontvangen. 
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De burgemeester reageert mondeling op de vragen en opmerkingen en is blij met de reacties 
en de brede instemming met het voorstel om periodiek het brede onderwerp Handhaving te 
agenderen in de domeinvergadering.  
 
De wethouder/portefeuillehouder P&O licht toe dat de aanstelling van een senior coach aan 
te stellen een goed besluit is geweest gezien de huidige positieve ontwikkelingen binnen het 
team handhaven openbare ruimte (THOR). 
 

Toezegging: de burgemeester zegt toe de vragen inzake de besteding van de gelden schriftelijk 
te beantwoorden. 

 

Toezegging: de burgemeester zegt toe uit te zoeken wat er in 2020 met de melding (eind 2019) 
door de heer Smeets aan de burgemeester en de toenmalige gemeentesecretaris is gebeurd. 

 
De heer Smeets vraagt of de terugkoppeling van de coach aan het team handhaving gedeeld 
kan worden met de raad. De wethouder is niet voornemens deze informatie te delen. 
 
Geïnteresseerden kunnen zich bij de domeingriffier melden om mee te denken over hoe de 
informatievoorziening aan de raad inzake dit onderwerp verder vormgegeven kan worden. 
 
Er wordt kort geschorst voor het wisselen van de woordvoerders. 
 

10. Stadsvisie (Voorbereiden besluitvorming)  
Gezien het belang van het resterende onderwerp wordt door de voorzitter geïnventariseerd 
of de domeinleden akkoord gaan met het doorschuiven van dit agendapunt naar de volgende 
vergadering in januari.  
 
De burgemeester hoort de argumenten en stelt voor het agendapunt naar januari door te 
schuiven. 
 
Er is een amendement ingediend bij het raadsvoorstel. De domeinvergadering adviseert de 
raad om het raadsvoorstel niet ter besluitvorming te behandelen in de vergadering van 22 
december 2021. Het is geen hamerstuk. 
 

11. Informatiesessie Mediamix (Ter informatie) 
Gezien het belang van het resterende onderwerp wordt door de voorzitter geïnventariseerd 
of de domeinleden akkoord gaan met het doorschuiven van dit agendapunt naar de volgende 
vergadering in januari. De domeinleden zijn akkoord met dit voorstel. 

 
12. Rondvraag en sluiting (Mondeling) 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 22.15 uur de vergadering.  
 

Besluit:  de voorzitter stelt vast dat de domeinvergadering besluit verder te gaan met het 
besloten gedeelte van de domeinvergadering waarbij alleen de domeinleden van het domein 
algemene zaken aanwezig mogen zijn. Voor dit besloten gedeelte wordt een separate 
presentielijst gehanteerd en er wordt een separate besluitenlijst opgesteld. 

 
Na een korte schorsing gaat de vergadering verder met het besloten deel. 
 
 


