Besluitenlijst domeinvergadering Algemene Zaken
18 januari 2022
Aanvang:
Vergaderlocatie:
Domeinvoorzitter:
Domeingriffier:

18 januari 2022 om 18:00 uur
Raadzaal
Mw. van Ham
Mw. Bongers

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 (1): Groep Maassen.
Aanwezige domeinleden (24): mw. Heine (CDA), dhr. Es Sadki (CDA), dhr. Steijns (SPM), mw. Korsten
(GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks) (ten behoeve van stadsvisie), dhr. Schouten (GroenLinks), dhr.
Pas (D66), mw. Fokke (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Noteborn (VVD), dhr. Maillé (VVD), mw. Schut
(SP), dhr. van Gelooven (SP) (ten behoeve van mediamix), dhr. Garnier (Partij Veilig Maastricht), dhr.
Smeets (Partij Veilig Maastricht), dhr. Betsch (PVV), dhr. Martin (SAB), dhr. van Est (50PLUS), dhr.
Bronckers (50PLUS), mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht), dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. Lurvink
(Groep Alexander Lurvink), dhr. Krommenhoek (Lijst Alexander Lurvink), mw. Habets (Lijst Imgriet
Habets).
Aanwezig college: portefeuillehouders: dhr. Peeters, mw. Penn-te Strake.
Overigen: dhr. Kusters (gemeentesecretaris).
1. Opening (Mondeling)
De voorzitter opent om 18.00 uur de domeinvergadering Algemene Zaken en constateert dat
er voldoende fracties aanwezig zijn.
Verslag en besluitenlijst
Er zijn geen vragen of opmerkingen ten aanzien van de verslagen en de besluitenlijsten van 14
december 2021. Deze worden vastgesteld.
2. Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen (Mondeling)
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Lijst van openstaande toezeggingen
De domeinleden hebben kennis genomen van de lijst van openstaande toezeggingen. De lijst
wordt vastgesteld.
3. Rondvraag aan het college (Mondeling)
Er zijn vooraf geen vragen gesteld.
Dhr. Pas (D66) vraagt of er al stappen zijn gezet aangaande de aangenomen motie ‘Ramblas’.
De burgemeester geeft aan dat dit in het domein fysiek hoort. Zij antwoordt dat de
ambtenaren er druk mee bezig zijn. Op 1 februari vindt hierover een informatieronde plaats.
Er zijn verder geen vragen
4. Jaarplanning (Ter informatie)
De domeinleden nemen kennis van de jaarplanning. Er zijn geen vragen over de jaarplanning.
Deze wordt vastgesteld.
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Naar aanleiding van de kwartaalplanning wordt door mw. Schut (SP) het vervolg van de
informatiesessie mediamix gemist. De voorzitter stelt voor dit bij het betreffende agendapunt
te behandelen.
5. Stadsvisie (Voorbereiden besluitvorming)
Er ligt een nieuw raadsvoorstel. De voorzitter vraagt de fracties om een reactie. De bijdragen
gaan o.a./vooral over het participatietraject in de totstandkoming van de stadsvisie, het
nieuwe onderdeel ‘wonen’, over inclusie en het ambitieniveau van en de balans tussen
onderdelen van de stadsvisie en de andere visies.
De voorzitter geeft het woord aan de burgemeester en daarna aan de wethouder. De
burgemeester licht de (aangepaste) stadsvisie en het gelopen proces en de timing toe.
Wethouder Peeters neemt de vragen/opmerkingen ten aanzien van de paragraaf wonen voor
zijn rekening o.a. aan de hand van het ingediende amendement.
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te
behandelen in de vergadering van 25 januari 2022. Het is zeker geen hamerstuk; diverse
fracties nemen het mee naar hun fracties en kunnen deze week nog aangeven of hierover
besluitvorming in de raad kan plaatsvinden.
Er wordt kort geschorst zodat de woordvoerders van plaats kunnen wisselen.
6. Informatiesessie mediamix (Ter informatie)
De domeinleden nemen kennis van de presentatie van de heer Ortjens (manager
communicatie). De presentatie kon vanwege een technisch probleem niet op het grote scherm
getoond worden en is in het raadsinformatiesysteem geplaatst zodat meegekeken kan
worden. Het uitgebreide onafhankelijke (jaarlijks terugkerende) media-onderzoek wordt
morgen (19-1-2022) in het raadsinformatiesysteem geplaatst.
De voorzitter inventariseert vragen/opmerkingen van de domeinleden.
Er wordt aandacht gevraagd voor o.a. de behoefte van senioren aan een fysieke krant, het
bereik van buurten in het bijzonder en de inwoners in het algemeen en het belang van
communicatie op allerlei fronten (met burgers, door ambtenaren, in participatie etc.). Ook
voor beveiliging en het veilige gebruik van e-mailadressen wordt aandacht gevraagd. Ook
wordt gevraagd hoe mensen die niet digitaal vaardig c.q. laaggeletterd zijn, toch kunnen
worden bereikt. En er wordt aandacht gevraagd voor de kosten van de verschillende
voorstellen/aanbevelingen uit het rapport van Ina Bakker.
De heer Ortjens reageert op vragen en suggesties van de domeinleden.
Er wordt voorgesteld om de monitor/mix periodiek in te plannen en de jaarcijfers overzichtelijk
weer te geven (toezegging door ambtenaar).
Toezegging: de burgemeester zegt toe terug te komen op hoe digitaal onvaardige burgers
worden bereikt.
7. Rondvraag en sluiting (Mondeling)
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 22.50 uur het openbare deel van de
vergadering. Na een korte schorsing gaat de vergadering verder met het besloten deel.
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