
 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Stadsronde 

 

Onderwerp Horecabeleid 2015-2018 

Portefeuillehouder Wethouder Gerats 

Programmanummer 3 Economie en werkgelegenheid 

Behandelend ambtenaar WJ Doelman 
Telefoonnummer: 043-350 4470 
wimjan.doelman@maastricht.nl 

Datum agendering 14 oktober 2015 

Voorzitter Dhr. Jos Gorren 

Secretaris Dhr. Marc Vinju 

Locatie Maasmolen 

Tijdstip 17:00 

Doel van de bijeenkomst Informeren van de raad over concept en met raadsleden in gesprek gaan over 
of 

1.de voorliggende teksten van de horecanota 2015-2018 voldoende helder 
weergeven wat in de 2 voorafgaande stadsronden is aangegeven en  

2. of er zaken worden gemist 

Vorm bijeenkomst Ronde tafelbijeenkomst  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

In dit proces zijn er twee stadsronden gehouden met in de zomer tussentijdse 
raadpleging van het "veld" via een tweetal afzonderlijke bijeenkomsten van de 
klankbordgroep en de groep betrokken ondernemers en bewoners. 

Inhoud  Het voorgestelde horecabeleid voor de komende jaren is in principe restrictief 
van aard; er is voldoende horeca in de stad. De kwaliteit mag omhoog, de 
variatie in het horecalandschap ook. Uitzonderlijke, nieuwe initiatieven, die een 
plek vragen buiten een horecabestemming, worden via maatwerk beoordeeld 
aan de hand van de buurtkarakteristiek. De omwonenden worden daarbij 
gehoord. 

T.a.v. dit concept horecabeleid wordt een korte toelichting gegeven door de 
wethouder/ ambtenaar. Vervolgens wordt aan de raad en aanwezigen 
gevraagd hun mening te geven over de twee voorliggende vragen, te weten of 
het concept verwoord wat in de 2 stadsronden is aangegeven en of er zaken 
worden gemist. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Informeren en in dialoog te gaan met burgers, ondernemers en 
bewonersgroepen 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, de eerder uitgenodigde ondernemers en bewonersgroepen worden 
geattendeerd op deze bijeenkomst 

Vervolgtraject Na deze ronde worden de resultaten in de beleidsnota verwerkt. Na een 
collegebesluit wordt de nota voor de laatste keer in een schriftelijke  
inspraakprocedure gebracht, zodat een ieder zich daarover nogmaals kan 



 

 

 

 

 

 

uitspreken. Vanwege het belang van een zorgvuldig tot stand gebracht 
horecabeleid is voor deze procedure gekozen. Vervolgens worden deze 
uitkomsten in een raadsvoorstel verwerkt en aan het presidium verzocht deze 
te bespreken in een raadsronde en vervolgens ter besluitvorming in een 
raadsvergadering. 

Ruimtelijke faciliteiten Maasmolen 

Technische faciliteiten Beamer, presentatiescherm en laptop 

  

Fractiewoordvoerders Monique Martens (SP), Harald Barendse (D66), Jan Hoen (MV), Kitty Nuyts 
(LPM), Didier Jacobs (PVDA), Nol Beckers (CDA), Tiny Meese (PVM), Paul 
Limpens (VVD), Hans Passenier (GL), Paul Simons (SPM) 
 

 

Genodigden 8 burgers en horecamensen 

Samenvatting en 
afspraken 

Na een korte inleiding door wethouder Gerats volgde een introductie door de 
heer Doelman waarbij onder andere het vervolgproces werd aangegeven. 
Vervolgens vroeg de voorzitter de aanwezigen te reageren op de volgende drie 
vragen: 
- zijn de voorliggende teksten van de horecanota 2015-2018 helder? 
- zijn de signalen uit de eerdere stadsronden meegenomen? 
- worden er zaken gemist? 
De aanwezigen deden allen actief mee aan de discussie waarbij o.a. de 
volgende aspecten naar voren kwamen: heb aandacht voor de woonfunctie in 
concentratiegebieden horeca, let meer op maatwerk, hoe zit het met de 
integratie van horecabeleid en terrassenbeleid, heb aandacht voor 
duurzaamheidaspecten en let op oneerlijke concurrentie van Muziekgieterij en 
kantines sportclubs. 
Als geheel positieve antwoorden op de gestelde vragen. Een aantal aspecten 
worden nog nader uitgewerkt. 
 
 

Toezeggingen nvt 

  

 

 




