
Besluitenlijst domeinvergadering fysiek 

11 januari 2022 
 
Aanvang:  11 januari om 18:00 uur 
Vergaderlocatie: Digitaal via Ms teams 
Domeinvoorzitter: Dhr. Betsch 
Domeingriffier:  Mevr. Heijboer 
 
Aanwezige fracties (15): CDA, SPM, GroenLinks, D66, PvdA, VVD, SP, Partij Veilig Maastricht, PVV, 
SAB, 50PLUS, Liberale Partij Maastricht, Groep Gunther, Groep Alexander Lurvink, Lijst Imgriet 
Habets 
 
Niet aanwezige fracties: Groep Maassen  
 
Aanwezige domeinleden (25): Mat Brüll (CDA), Willy Quaaden (CDA), Jan Janssen (CDA), Ria Makatita 
(SPM), Halil Mermi (SPM), Henny Willems (SPM), Coen van der Gugten (GL), Saskia Hermens (GL), 
Harry Schouten (GL),  Harald Barendse (D66), Richard Wijnands (D66), Philip van Ballegooie (D66), 
Henri Borgignons (PvdA), Jurgen van Heertum (VVD), Ariane Schut (SP), Jo Smeets (Partij Veilig 
Maastricht), Alain Garnier (Partij Veilig Maastricht), Dennis Geurts (PVV), Jos Martin (SAB), Willy 
Bronckers (50PLUS), Bennie van Est (50PLUS), Kitty Nuyts (LPM), John Gunther (GG), Hans 
Krommenhoek (GAL), Imgriet Habets (Lijst Imgriet Habets). 
 
Aanwezig college: 
Wethouder Krabbendam (bij agendapunt 1 tm 8).  
 
Ambtenaren:  
Suzanne Mestrom (agendapunt 2), Anhilde de Jong (agendapunt 8) 
 

1. Opening, agenda en verslag 
De voorzitter opent de eerste domeinvergadering fysiek. 
 
Verschillende fracties o.a. CDA, GroenLinks, SP, Groep Gunther, VVD, SAB, Lijst Imgriet 
Habets geven het signaal dat zij graag een opmerking willen maken over agendapunt 2 en 6. 
Zij willen de stadsronde en de voorbereiding van de besluitvorming niet tegelijk op een 
avond behandelen. De voorzitter geeft aan dat het wel of niet gesplitst behandelen van een 
stadsronde zeker een bespreekpunt wordt bij de evaluatie over de nieuwe werkwijze. Hij 
maakt verder duidelijk dat het zo in ingepland is cf de nieuwe werkwijze en er slechts sprake 
is van twee deelnemers, die aanwezig zijn voor vragen.  Agendapunt 6 blijft op de agenda. 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

 
Verslagen. 
De verslagen en besluitenlijsten van 7 december 2021 zijn vastgesteld. 

 
2. Stadsronde Gebiedsgerichte Samenwerkingsafspraken met de Woningcorporaties 

De domeinleden nemen kennis van de inbreng uit de stad. Er zijn 2 gesprekspartners:  
 
- 1. Dhr. Alex Meij, directeur bestuurder Maasvallei (aanwezig ivm vragen) 
- 2. Dhr. John Van Geel, huurdersbelangenvereniging Woonbelang (aanwezig ivm vragen) 

 



De raadsleden stellen verschillende vragen, die door de deelnemers worden beantwoord. Er 
worden geen toezeggingen en of afspraken gedaan.  

 
3. Mededelingen incl. openstaande toezeggingen 

Mevr. Schut (SP) geeft aan dat zij helaas ivm de gewenste aanwezigheid bij de vergadering 
van sociale domein de vergadering vroegtijdig zal verlaten. 
Er zijn verder door de domeinleden geen mededelingen gedaan. 
 
De wethouder maakt geen gebruik van de gelegenheid om stil te staan bij een toezegging. 
Dhr. Van Heertum vraagt nav de toezeggingenlijst of er niet recent in een vergadering een 
aanvulling is gekomen op de toezegging monitor/ dashboard en of dat dit deel al is 
afgedaan? De wethouder de stand van zaken tav deze toezegging weer. 

 
4. Rondvraag aan het college 

 
Dhr. Martin (SAB) stelt een vraag over de planning en voortgang van de Tongerseweg. Deze 
vraag is niet vooraf aangekondigd. De wethouder heeft de informatie niet paraat en er wordt 
afgesproken de vraag schriftelijk te beantwoorden rechtstreeks aan dhr. Martin (SAB) door 
wethouder Krabbendam.  
 
Mevr. Schut (SP) stelt een vraag over de stand van zaken Stadswal. Er is een RIB gedateerd 
van de zomer 2021. Zit er schot in de zaak? De vraag wordt beantwoord door wethouder 
Krabbendam en hij geeft hierin aan dat zodra het kan de raad weer wordt geïnformeerd. De 
gemeente probeert dit jaar te starten met de restauratie. 
 

5. Jaarplanning 
De domeinleden nemen kennis van de jaarplanning.  
 

5A. Verzoek GroenLinks aanvraag stadsronde nav brief Arriva  
GroenLinks heeft een verzoek ingediend bij de agendacommissie en de agendacommissie 
heeft besloten het voor te leggen aan het domein.  

  
Het domein is van mening dat het verzoek gehonoreerd kan worden. Er zijn wel bij sommige 
fracties twijfels over het doorlopen proces. Het wordt voorgelegd aan de agendacommissie, 
zodat in samenhang gezocht kan worden naar een geschikt moment.  

 
6. Gebiedsgerichte Samenwerkingsafspraken met de Woningcorporaties 

De stadsronde is eerder op de avond gehouden. Bij dit agendapunt is de voorbereiding op de 
besluitvorming in de raadsvergadering van 25 januari 2022 aan de orde.  
 
De voorzitter polst of er bezwaren zijn om het stuk te gaan behandelen na het beluisteren 
van de deelnemers uit de stadsronde. Dit blijkt niet het geval. 
 
De domeinleden hebben gedebatteerd en vragen gesteld over voorliggend raadsvoorstel. De 
wethouder beantwoordt alle vragen. 
 
De voorzitter concludeert: 
Er zijn geen toezeggingen gedaan.  
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te 
behandelen in de raadsvergadering van 25 januari 2022. Het is geen hamerstuk. Sommige 
fracties willen het nog bespreken in de fractie. 



 
7. Planuitwerking hoofdkantoor DSM 

Bij dit agendapunt is de voorbereiding op de besluitvorming in de raadsvergadering van 25 
januari aan de orde. De domeinleden hebben gedebatteerd en vragen gesteld over 
voorliggend raadsvoorstel. De wethouder beantwoordt alle vragen.  
 
De voorzitter concludeert: 
Er zijn geen toezeggingen gedaan.  
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te 
behandelen in de raadsvergadering van 25 januari 2022. Het is geen hamerstuk. Sommige 
fracties willen het nog bespreken in de fractie. 

 
8. Informatiesessie Omgevingswet 

 
De domeinleden nemen kennis van de presentatie en reageren op het voorstel. 

 
De voorzitter concludeert: 
Er zijn geen toezeggingen gedaan. Het voorstel om elke domeinvergadering kort terug te 
komen wordt omarmd. Ook wordt er afgesproken dat er in het inwerkprogramma van de 
nieuwe raad aandacht is voor de omgevingswet (via dossier en via een moment). De 
suggestie wordt gedaan in het inwerkprogramma een snelcursus omgevingswet te 
organiseren. 
 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:18. 

 
 


