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Besluitenlijst domeinvergadering Economie en Cultuur 

8 februari 2022 
 
 
Aanvang:  8 februari 2022 om 18:30 uur 
Vergaderlocatie: Raadzaal 
Domeinvoorzitter: Coen van der Gugten 
Domeingriffier:  Paul Derikx 
 
Aanwezige fracties (14): CDA, SPM, GL, D66, PvdA, VVD, SP, PVM, SAB, 50PLUS, GG, Lijst Imgriet 
Habets, Groep Alexander Lurvink, PVV 
Niet aanwezige fracties (2): Liberale Partij Maastricht, Groep Maassen 
 
Aanwezige domeinleden volgens de presentielijst (20): Nol Beckers (CDA), Mat Brüll (CDA), Jos 
Boelen (SPM), Samantha Lejeune (SPM), Hans Passenier (GL), Saskia Hermens (GL), Lex Vos (GL), 
Guido Mertens (D66), Henri Borgignons (PvdA), Maren Slangen (Pvda), Calvin Klein (VVD), Paul-Jan 
Heijnen (SP), Alain Garnier (PVM), Jos Martin (SAB), Willy Bronckers (50PLUS), Annemiek Meijer-
Coninx (50PLUS), Judith Tiber (GG), Alexander Lurvink (Groep Alexander Lurvink), Imgriet Habets 
(Lijst Imgriet Habets); Jhon Miesen (PVV) 
 
Afgemelde domeinleden: Dennis Geurts (PVV) 
  
Aanwezig vanuit het college: wethouders Niels Peeters, Bert Jongen 
 
Aanwezige ambtelijke ondersteuning: Janne Zwart (agendapunt Ateliersessie circulaire economie en 
duurzaamheid); Karin Munnichs (agendapunt Aanvraag voorbereidingskrediet realisatie 3 
binnensportaccommodaties bij kindcentra Belfort, Scharn en Groene Loper)  
 
Aanwezige gasten: Danielle Twardy, lector innovatief ondernemen Zuyd Hogeschool; Guillaume 
Smitsmans, sales & marketing director Greentom; Sophie Nelissen, oprichter en ontwerper Sufi 
organic textiles (allen agendapunt Ateliersessie circulaire economie en duurzaamheid)   
 
1. Opening 

De voorzitter constateert dat voldoende fracties aanwezig zijn en opent om 18:30 uur de 
vergadering.  
 
De voorzitter stelt voor om de vergadering te starten met agendapunt 6. Ateliersessie circulaire 
economie en duurzaamheid gelet op de aanwezigheid van de uitgenodigde sprekers. De 
gewijzigde agenda wordt conform voorstel van de voorzitter vastgesteld.  
 

2. Ateliersessie circulaire economie en duurzaamheid 
Na een toelichting door wethouder Peeters worden de domeinleden middels bijdrages van 
diverse vertegenwoordigers werkzaam op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid 
geïnformeerd. Opeenvolgend geven Danielle Twardy (lector innovatief ondernemen, Zuyd 
Hogeschool), Janne Zwart (coördinator beleidsprogramma circulaire economie, gemeente 
Maastricht), Guillaume Smitsmans (sales & marketing director Greentom) en Sophie Nelissen 
(oprichter en ontwerper, Sufi organic textiles) presentaties over het onderwerp.  
Diverse domeinleden stellen verduidelijkende vragen. Wethouder Peeters en de presentatoren 
reageren op de vragen en bijdragen van de domeinleden.  
 
Er is geen besluitvorming of advies aan de raad aan de orde.  
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Aan het einde van het agendapunt schorst de voorzitter om 20:33 uur de vergadering voor een 
korte pauze.  
 
De voorzitter heropent om 20:43 uur de vergadering.  
 

3. Vaststellen besluitenlijst en vaststellen verslag 
De besluitenlijst en het verslag van de vergadering van 18 januari 2022 worden zonder 
wijzigingen vastgesteld. 

 
4. Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen 

Wethouder Jongen kondigt aan dat de stand van zaken van de toezeggingen voor de volgende 
domeinvergadering wordt geactualiseerd.  
 

5. Rondvraag aan het college 
Er is geen rondvraag.  
 

6. Jaarplanning 
De voorzitter roept het college op om voor 17 februari de kwartaalplanning te actualiseren en te 
benoemen in welke maand onderwerpen geagendeerd worden voor de domeinvergadering.  
 
De jaarplanning wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 

7. Raadsvoorstel Aanvraag voorbereidingskrediet realisatie 3 binnensportaccommodaties bij 
kindcentra Belfort, Scharn en Groene Loper 
De domeinleden stellen verduidelijkende vragen betreffende het raadsvoorstel welke de 
wethouder beantwoord.  
Er is één toezegging gedaan.  

 

Toezegging 
Wethouder Jongen zegt toe: 
1. zich in te zetten om de materialen van de gymzalen die zullen worden afgebroken waar 

mogelijk te hergebruiken.  

 
De domeinvergadering acht het voorstel besluitrijp en een hamerstuk voor de raadsvergadering 
van 22 februari 2022.  

 
8. Sluiting  

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 21:13 uur de vergadering.  


