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DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

BESLUIT: 

 

Vaststellen besluitenlijst en verslag van raadsavond 31 januari 2023. 

 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 28 februari  

2023. 

 

de griffier,  de voorzitter, 

  

 

 

  



Raadsavond   
31 januari 2023  



INHOUDSOPGAVE 

 

1 Besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2023 

 

2 Verslag raadsvergadering 31 januari 2023 
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Besluitenlijst van de Gemeenteraad van 

31 januari 2023 
Aanvang: 31 januari 2023 om 17:00 uur 

Vergaderlocatie: Raadzaal 

Voorzitter: mw. Penn - te Strake (burgemeester) 

Griffier: dhr. H.J. Bodewitz 

Op 31 januari zijn aanwezig raad bij aanvang (31): dhr. Steijns (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Meertens (SPM), dhr. 

Willems, (SPM), dhr. Mülders (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), mw. Lucas (GroenLinks), mw. Demas 

(D66), mw. El Fassih (D66), dhr. Gardien (D66), dhr. Jongen (D66), mw. Heine (CDA), dhr. Beckers (CDA), dhr. Janssen 

(CDA), mw. Slangen (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Redmeijer (PvdA), mw. Meese (Partij Veilig Maastricht), dhr. 

Smeets (Partij Veilig Maastricht), dhr. Noteborn (VVD), dhr. Van Heertum (VVD), dhr. Verkoijen (VVD), dhr. Vaessen 

(PvdD), dhr. Ortjens (Volt), dhr. Den Heijer (Volt), dhr. Van Gelooven (SP), mw. Blom (SP), dhr. Betsch (PVV), dhr. Van 

Est (50PLUS), dhr. Van Rooij (M:OED) en mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht). 

 

Verhinderd raad (7): mw. Makatita-Hendrix (SPM), dhr. Brull (CDA), dhr. Borgignons (PvdA), dhr. Garnier (Partij 

Veilig Maastricht), mw. Henkdrickx (PvdD), dhr. Gorren (SAB) en dhr. Nab (FvD). 

Aanwezig college: Wethouders Aarts, Bastiaans, Bastiaens, Fokke, Mackus, Meij en Pas. 

 
1 Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda  

 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
2 Verslagen 
 

Mw. Slangen (PvdA) merkt op dat in het verslag bij agendapunt 13 het dictum van de motie van de fractie 

M:OED niet is opgenomen. De voorzitter merkt op dat het verslag op dit punt zal worden aangevuld. Met deze 

aanvulling worden de besluitenlijst en het verslag van de raadsvergadering van 20 december vastgesteld. 

Aldus besloten. 

3 Ingekomen stukken 
 

De lijst ingekomen stukken van 19 december 2022 tot en met 27 januari december 2022, de actuele lijst van 

openstaande toezeggingen en de actuele lijst met openstaande moties en amendementen worden 

vastgesteld. Aldus besloten. 

4 Toelaten tijdelijk raadslid 
De heer Mermi heeft aangegeven dat hij voor een tweede periode gebruik wil maken van de mogelijkheid 
voor ziekteverlof. De heer Meertens zal hem vervangen als raadslid voor de duur van het ziekteverlof. De 
voorzitter stelt voor dat mw. Meese (Partij Veilig Maastricht) en de heren Beckers (CDA) en Vaessen (PvdD) de 
commissie vormen die de geloofsbrieven controleert en dat zij bij het volgende agendapunt ook de commissie 
vormen die de stemmen telt. Aldus besloten. 
 
Dhr. Beckers (CDA) doet verslag van het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Meertens. Uit het 

onderzoek is gebleken dat er geen belemmeringen zijn de heer Meertens toe te laten als raadslid. 

 Nadat de voorzitter de tekst van de eed heeft voorgelezen legt dhr. Meertens de eed af. 
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5 Benoemen burgerlid 
De fractie van de SPM draagt de heer Vermin voor als burgerlid. 
 
Dhr. Beckers (CDA) doet verslag van het onderzoek. Voor de heer Vermin zijn in totaal 31 geldige stemmen 

uitgebracht, waarvan stemmen 30 akkoord en 1 stem niet akkoord. Daarmee kan de heer Vermin worden 

benoemd tot burgerlid van de SPM. 

 Nadat de voorzitter de tekst van de belofte heeft voorgelezen legt dhr. Vermin de belofte af. 
 
 

Hamerstukken 

6 Herbenoeming lid Welstands- en Monumentencommissie 

 De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel. Aldus besloten. 
 
7 Aanwijzen plaatsvervangend griffier 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel. Aldus besloten. 
 

 

Bespreekstukken 

8 Vaststellen bestemmingsplan Kopblok Balijeweg 
  

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel. Aldus besloten. 

De heer Van Est zit de vergadering voor. 

9 Meerjarenprogramma Veiligheid 2023-2026 
  

 Voor het raadsvoorstel stemmen 29 leden: dhr. Steijns (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Meertens (SPM), dhr. 

Willems, (SPM), dhr. Mülders (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), mw. Lucas (GroenLinks), mw. 

Demas (D66), mw. El Fassih (D66), dhr. Gardien (D66), dhr. Jongen (D66), mw. Heine (CDA), dhr. Beckers 

(CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Slangen (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), dhr. Redmeijer (PvdA), mw. Meese 

(Partij Veilig Maastricht), dhr. Smeets (Partij Veilig Maastricht), dhr. Noteborn (VVD), dhr. Van Heertum (VVD), 

dhr. Verkoijen (VVD), dhr. Vaessen (PvdD), dhr. Ortjens (Volt), dhr. Den Heijer (Volt), dhr. Van Gelooven (SP), 

mw. Blom (SP), dhr. Betsch (PVV) en dhr. Van Rooij (M:OED)  

 Tegen het raadsvoorstel stemmen 2 leden: en dhr. Van Est (50PLUS) en mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht). 

 Daarmee is het raadsvoorstel aangenomen met 31 stemmen voor en 2 stemmen tegen. 

 
 Mw. Penn – te Strake zit de vergadering voor. 
 

10 Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering. 
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Raadsvergadering 
Dinsdag 31 januari 2023, 17.00 uur  

 
 

 
 
 
Te behandelen zaken: 
 
1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda 

 
2. Verslagen 
 
3. Ingekomen stukken 
 
4. Toelaten tijdelijk raadslid 
 
5. Benoemen burgerlid 
 
6. Herbenoeming lid Welstands-/Monumentencommissie  
 
7. Aanwijzen plaatsvervangend griffier 
 
8. Vaststellen bestemmingsplan Kopblok Balijeweg 

 
9. Meerjarenprogramma Veiligheid 2023-2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwezig: burgemeester Penn-te Strake (voorzitter), de heer H.J. Bodewitz (griffier) en 31 leden van de raad. Er 
is een bericht van verhindering van de dames Makatita en Hendrickx en de heren Borgignons, Brüll, Garnier, 
Gorren en Nab. 
 
Verslaglegging: Het Notuleercentrum 
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1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda 
 

De voorzitter opent de vergadering om 17:00 uur en vraagt aandacht voor het overlijden van burgerlid 
Peter Vrehen en raadslid Kim Rekko. Verder staat de burgemeester ook stil bij het overlijden van een vorig 
raadslid, van lang geleden, de heer Gerard Van Rens. De burgemeester is heel blij dat de heer Marco 
Stitor, de vaste steun en toeverlaat van Peter aanwezig is. Marco zal zo dadelijk een in memoriam 
uitspreken. Voor Kim zijn haar man Wim, dochter Kirsten, zoon Menno en haar moeder aanwezig. Heel fijn 
dat iedereen hier is om Kim nog een keer te herdenken. De burgemeester nodigt Marco uit om zijn in 
memoriam voor Peter Vrehen voor te dragen. 
 
Voordracht door Marco ter nagedachtenis van Peter Vrehen. 
 
De voorzitter dankt voor de mooie woorden en al die jaren begeleiding. De voorzitter geeft het woord aan 
Mark Mülders. 
 
Voordracht door Mark Mülders ter nagedachtenis van Kim Rekko. 
 
De voorzitter dankt Mark Mülders voor de mooie woorden en hoopt dat iedereen tot in lengte van dagen 
aan Kim zal terugdenken. Ten slotte is nog een derde sterfgeval te betreuren, de heer Van Rens. Hij was 
namens het CDA, met een korte onderbreking vanaf 1999 tot begin 2008, lid van de gemeenteraad van 
Maastricht. De heer Van Rens was ook fractievoorzitter van het CDA vanaf 2002 tot en met 2006 en een 
markante persoonlijkheid in de politiek. De voorzitter wenst zijn nabestaanden heel veel sterkte. 
 
De voorzitter verzoekt iedereen te gaan staan om stil te gaan bij het overlijden van deze collega’s. 
 
Moment ter nagedachtenis in stilte. 
 
De voorzitter schorst kort de vergadering zodat de familie van Kim Rekko rustig de zaal kan verlaten. 
 
Schorsing 
 
De voorzitter heropent de raadsvergadering. Er is een bericht van verhindering van mevrouw Hendrickx en 
mevrouw Makatita, de heren Borgignons, Brüll, Garnier, Gorren en Nab. 
 
De voorzitter vraagt of de twee hamerstukken akkoord zijn. Dat is het geval. Aldus besloten. 
 
Verder heeft wethouder Bastiaens verzocht om het woord te hebben. 
 
Wethouder Bastiaens informeert hierbij de raad over een wijziging in de portefeuilleverdeling van het 
college. Op een recente heidag van het college is de samenwerking geëvalueerd en bekeken hoe men 
elkaar kan versterken. Ook heeft het college stilgestaan bij hoe de portefeuilles zijn verdeeld. De conclusie 
was dat de portefeuille van de heer Meij te groot is en dat het urgent is om een deel bij hem weg te halen. 
Vanaf morgen zal de burgemeester voorlopig jeugdzorg onder haar hoede nemen. Dat is tijdelijk zodat het 
college even de tijd heeft om naar de portefeuilles te kijken. Jeugdzorg is een belangrijk dossier dat veel 
jongeren en ouders aangaat. Het college denkt dat de portefeuille hiermee bestuurlijk goed belegd is. 
 
De voorzitter dankt. Verder zijn er geen mededelingen. De agenda wordt aldus vastgesteld. 
 

2. Verslagen 
 

De voorzitter vraagt of er op- of aanmerkingen zijn over de besluitenlijst en het verslag van de raadsavond 
van 20 december 2022. 
 
PvdA (Slangen) merkt op dat op pagina B11 een fout staat in de motie die M:OED heeft ingediend. Daar 
staat niet het dictum van de motie zoals gewoonlijk, maar alleen een zin die begint met ‘van mening zijnde’. 
De PvdA is van mening dat dit geen recht doen aan de motie en vraagt om dit in het verslag aan te passen. 
 
De voorzitter geeft aan dat dat zal worden aangepast. Met deze aanpassing wordt het verslag aldus 
vastgesteld. 
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3. Ingekomen stukken 
 

De voorzitter concludeert dat de lijst ingekomen stukken van 19 december 2022 tot en met 
27 januari 2023, de actuele lijst van openstaande toezeggingen en de actuele lijst met openstaande moties 
en amendementen aldus worden vastgesteld. 
 

4. Toelaten tijdelijk raadslid 
 
De voorzitter meldt dat de fractie van de SPM als tijdelijk raadslid de heer J.J.M. Meertens voordraagt 
wegens vervanging van de heer Mermi, die afwezig is vanwege ziekte. De voorzitter wenst de heer Mermi 
namens iedereen veel beterschap en sterkte. De heer Meertens heeft de heer Mermi ook al eerder 
vervangen. De geloofsbrieven moeten worden gecontroleerd. De voorzitter vraagt aan de heer Vaessen, 
mevrouw Meese en de heer Beckers om de commissie te vormen. De voorzitter schorst de vergadering. 
 
Schorsing 
 
De voorzitter hervat de vergadering en geeft het woord aan de voorzitter van de commissie. 
 
De heer Beckers geeft namens de commissie aan dat de geloofsbrieven zijn onderzocht en in orde 
bevonden. Gebleken is dat de heer Meertens aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. Daarmee 
kan de heer Meertens worden benoemd tot raadslid van de gemeente. 
 
De voorzitter nodigt de heer Meertens uit om beëdigd te worden middels de eed. 
 
Beëdiging 
 
De voorzitter feliciteert de heer Meertens met de benoeming tot tijdelijk raadslid van de gemeenteraad van 
Maastricht. 
 
Applaus 
 

5. Benoemen burgerlid 
 

De voorzitter meldt dat de fractie van de SPM de heer M.M.P. Vermin voordraagt als burgerlid. De heer 
Steijns zal die voordracht kort toelichten. 
 
SPM (Steijns) introduceert de heer Vermin bij de raad en geeft een overzicht van zijn achtergrond en 
interesses. 
 
De voorzitter dankt en vraagt aan de commissie van zojuist om weer op te treden. De voorzitter gaat over 
tot de schriftelijke stemming. De voorzitter schorst de vergadering voor het uitdelen en ophalen van de 
stembriefjes. 
 
Schorsing 

 
De voorzitter hervat de vergadering en geeft het woord aan de voorzitter van de commissie, die de uitslag 
van de stemming zal geven. 
 
De heer Beckers geeft namens de stemcommissie aan dat de stemmen zijn onderzocht en geteld. Voor de 
heer Vermin zijn in totaal 31 geldige stemmen uitgebracht, waarvan stemmen 30 akkoord en 1 stem niet 
akkoord. Daarmee kan de heer Vermin worden benoemd tot burgerlid van de SPM. 
 
Applaus 
 
De voorzitter nodigt de heer Vermin uit om beëdigd te worden middels de belofte. 
 
Beëdiging 
 
De voorzitter feliciteert de heer Vermin met de benoeming tot burgerlid van de gemeenteraad van 
Maastricht. 
 
Applaus 
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Hamerstukken 

 
6. Herbenoeming lid Welstands-/Monumentencommissie Rekenkamerrapport Onderzoek naar 

subsidies 
 
7. Aanwijzen plaatsvervangend griffier 

 
De voorzitter heeft van beide stukken al aan het begin van de vergadering aangegeven dat ze zullen 
worden afgehamerd. Aldus besloten 
 
Bespreekstukken 

 
8. Vaststellen bestemmingsplan Kopblok Balijeweg 
 

De voorzitter meldt dat de heer Nab in de domeinvergadering aangaf hierover te willen stemmen. De heer 
Nab is echter niet aanwezig. De voorzitter vraagt of dit een hamerstuk is. Dat is het geval. Aldus besloten. 

 
9. Meerjarenprogramma Veiligheid 2023-2026 
 

De voorzitter vraagt aan de heer Van Est om de vergadering voor te zitten, omdat dit de portefeuille van de 
burgemeester betreft en de heer Gorren niet aanwezig is. 
 
De plv. voorzitter meldt dat de raad op 17 januari 2023 in het domein algemene zaken dit raadsvoorstel 
heeft besproken. Gisteren is nog een raadsinformatiebrief gestuurd met de cijfers over de 
meldingsbereidheid.  
 
Eerste termijn 
 
GroenLinks (Mülders) heeft naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen weekend op de A12 een 
bijdrage, waarbij gerefereerd wordt aan pagina 16 van het Meerjarenprogramma Veiligheid 2023-2026. 
Volgens het College voor de Rechten van de Mens staat het demonstratierecht zeer onder druk. 
GroenLinks is van mening dat de gemeente er alles aan moet doen om het recht tot vreedzaam 
demonstreren te waarborgen. Demonstreren is een mensenrecht, ook in Maastricht. Dat recht staat ook in 
de Grondwet. Het demonstratierecht is momenteel een actueel onderwerp. Amnesty International 
constateert dat het waarborgen van het demonstratierecht in veel gemeentes tekortschiet. Eerder won 
Amnesty al een rechtszaak tegen de gemeente Maastricht. Demonstreren mag ook middels een flyer, ook 
in Maastricht. De raad moet zorgdragen dat het demonstratierecht wordt gewaarborgd. GroenLinks heeft in 
de domeinvergadering twee weken geleden al stilgestaan bij de veiligheid, ook in relatie tot vuurwerk. De 
burgemeester zei dat het maar een keer per jaar oudejaarsavond is. Dat klopt, maar GroenLinks is van 
mening dat het op dit soort avonden over het algemeen drukker is bij politie, brandweer en ambulance in 
relatie tot andere avonden, bijvoorbeeld 15 januari. GroenLinks zal zo dadelijk nog een stemverklaring 
afgeven. 
 
Liberale Partij Maastricht (Nuyts) stemt tegen het veiligheidsplan omdat de fractie niet achter de conclusie 
staat dat het beleid geconsolideerd moet worden. Dit betekent immers dat men op dezelfde weg door wil 
gaan. Er zijn bijna 8.000 geregistreerde misdaden in Maastricht, naast een meldingsmoeheid van 22% 
waardoor het misdaadcijfer nog veel hoger ligt. Aangifte doen is ook vaak onmogelijk. Het is geen keuze of 
men een melding doet of aangifte. Mensen huren ook een advocaat in om überhaupt aangifte te kunnen 
doen. De Liberale Partij Maastricht is gezien deze feiten niet tevreden om op deze weg door te gaan. 
Verder heeft de fractie ook geen zicht op de stappen die gezet worden bij radicalisering en ondermijning. 
Het is zelfs niet mogelijk om die informatie vertrouwelijk in te zien. De Liberale Partij Maastricht concludeert 
dat het vele tandjes hoger moet en dat de gemeente niet op dezelfde manier door kan gaan. 
 
CDA (Heine) vraagt als punt van orde of het startdocument wordt behandeld of het Meerjarenprogramma 
Veiligheid 2023-2026 inhoudelijk. 
 
De plv. voorzitter legt uit dat dit de eerste termijn is van de behandeling van het Meerjarenprogramma 
Veiligheid 2023-2026. 
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M:OED (Van Rooij) is het niet per se oneens met het Meerjarenprogramma Veiligheid 2023-2026. M:OED 
ziet wel nog kansen om een verdiepingsslag te maken. M:OED wil slachtofferschap een meer prominente 
rol geven in het veiligheidsbeleid, vooral als het gaat om zware delicten zoals mensenhandel. M:OED wil 
juist die mensen helpen die het meest kwetsbaar zijn in de samenleving. Daarnaast ziet M:OED kansen in 
een ketenaanpak om meer te doen met innovatie en kennis, met name rondom straatintimidatie. Er zijn 
bepaalde plekken in de stad Maastricht die veiliger kunnen. M:OED denkt dat men nu genoeg gegevens 
kan verzamelen om aldaar fysieke aanpassingen te doen om het veiliger te maken op straat. Ten slotte is 
Maastricht ook zeer afhankelijk van Haagse ontwikkelingen of het gebrek daaraan. Misschien zou 
Maastricht iets meer strategische autonomie kunnen nastreven. Dit geldt bijvoorbeeld voor het niet 
doorgaan van de wietproef, waarbij Maastricht immers moet dealen met de gevolgen daarvan. 
 
De burgemeester heeft geen vragen gehoord. 
 
De plv. voorzitter wil het voorstel in stemming brengen en geeft de voorzittershamer terug aan de 
burgemeester. 
 
De voorzitter vraagt welke fracties nog een stemverklaring willen afgeven. 
 
50PLUS (Van Est) is van mening dat de doelstellingen in dit meerjarenplan ontbreken, laat staan voorzien 
zijn van indicatoren. Het raadslid kan daarom niet zijn controlerende taak uitvoeren. 50PLUS zal het 
raadsvoorstel daarom niet steunen. 
 
GroenLinks (Mülders) stemt voor het raadsvoorstel samen met de kanttekening dat de fractie hoopt dat het 
vuurwerkverbod dit jaar onderwerp van gesprek wordt in deze gemeenteraad, zodat hulpverleners 
beschermd kunnen worden, los van het klimaat. 
 
De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming. 
 
Uitslag van de stemming: 29 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Daarmee is het raadsvoorstel 
aangenomen. Aldus besloten. 

 
De voorzitter deelt mee dat dit de laatste vergadering was van raadsadviseur, de heer Bart Golsteijn. De 
voorzitter meldt dat al op passende wijze van hem afscheid is genomen en wenst hem veel succes met zijn 
nieuwe functie.  
 
Applaus 
 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging om 18:45 uur. 



Raadsavond
B 2
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