
 

 

 

 PAGINA 

 1 van 3 

 
 
 
 
 

M
em

o
 

Besluitenlijst vragen aan het college 

Onderwerp Vragen raadsleden aan het college conform art. 48 RvO 

Datum  27 november 2018  

Portefeuillehouder De vragen worden beantwoord door portefeuillehouder Penn – te Strake.  

Verloop proces / 
Vervolgtraject 

De mondelinge vragen en antwoorden vormen een onderdeel van de 
informatieplicht van het college. Het is aan de raad om te kijken wat met de 
informatie wordt gedaan. 

Aanwezig  20 aanwezigen (o.a. diverse raads- en burgerleden als toehoorder). 

Fractie-
woordvoerders 

Dhr. Pulles (SP), Mevr. Korsten (GroenLinks), Dhr. Brüll (CDA), Mevr. Eurlings 
(D66), Mevr. Nuyts (LPM), Dhr. Ramakers (PVM).  

Voorzitter Dhr. Van Est 

Secretaris Dhr. Van der Aa 

Samenvatting en 
afspraken 

De voorzitter heeft iedereen van harte welkom. Mevr. Eurlings (D66) stelt 
vragen over ondermijning (link vragen: vragen D66). Portefeuillehouder geeft 
antwoord op de vragen: 
 

- Ja, gemeente is bekend met deze plannen. Het gaat over 100 miljoen 
die minister heeft geregeld voor de regio’s om aanpak ondermijning te 
versterken. Eenheid Limburg ontvangt 8,9 miljoen euro daarvan. Dat is 
een substantieel bedrag. West-Brabant, Oost-Brabant en Zeeland 
hebben gekozen voor samenwerking. De publiek private samenwerking 
is van belang en ook de wetenschap erbij betrekken. Onderdeel van de 
gelden wordt besteed aan samenwerking met TNO. Dit moet van de 
minister landelijk effect krijgen. Dit moet niet in alle regio’s afzonderlijk 
gedaan worden. In Limburg is gevraagd aan alle gemeenten welke 
projecten zij willen oppakken. Vanuit alle 33 gemeenten. Daar zijn 23 
projectvoorstellen gekomen en deze zijn allemaal gehonoreerd. 
Daarnaast zijn er onderzoekers in het RIEC. Zij gaan informatie ophalen 
op bepaalde problemen. Dat zijn hele andere onderzoekers dan bij 
TNO. Informatie en tools vanuit Brabant en Zeeland komen ook ten 
goede aan Limburg en heel het land. Vanuit de gemeente Maastricht is 
ook projectvoorstel ingediend. Gemeente ontvangt 220.000 euro van 
de 8,9 miljoen euro. Dat wordt ingezet op onderzoek doen naar de 
financiële stromen van vastgoedtransacties in deze stad. Met het oog 
op in hoeverre zijn deze van georganiseerde drugshandel afkomstig. 
Vanuit deze projecten wordt ook verbinding gelegd met diverse 
campussen.  

 
Aanvullende vragen: 

- Mevr. Nuyts vraagt of er ook onderzoek wordt gedaan naar gelden die 
de vastgoedwereld gebruikt die niet kloppen (niet afkomstig uit de 
drugswereld). Is er voldoende geld om serieuze ondermijning echt aan 
te pakken? Portefeuillehouder geeft aan dat het om informatie gaat. Er 

https://maastricht.notubiz.nl/document/7030766/1
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moet informatie opgehaald worden (politie, makelaar, kadaster). Als 
we stuiten op andere soorten van ondermijning wordt dat ook 
aangepakt. Het gaat om hele thema ondermijning. Blijft niet beperkt tot 
drugsproblematiek. De gemeenteraad heeft in de begroting gelden 
toegekend voor ondermijning (criminoloog en informatieanalist). De 
raad heeft ook goedgekeurd bedrag van 250.000 euro. Daar is een plan 
voor. Wordt besproken op 11 december 2018. Daar zit versterking in 
voor de informatiemakelaar en de regisseur. Er is dus geld daarnaast 
voor het speciale project. Daarnaast zijn er gelden beschikbaar gesteld 
voor versterking politie (7,5 miljoen). Gaan we zeker in het basisteam 
politie van profiteren. Portefeuillehouder heeft er vertrouwen in dat we 
hier goede stappen mee kunnen zetten op de korte termijn. 
Tegelijkertijd gaat het wel om incidentele gelden. Op den duur moet er 
structureel geld komen voor versterking politie en ondermijning. 
Komend jaar kunnen we hiermee goed mee aan de slag.  

- Mevr. Nuyts vraagt of er telefoonnummer komt waar burgers zaken 
kunnen melden. Portefeuillehouder geeft aan dat er meldpunten zijn. 
Het voorstel is om het drugsmeldpunt te integreren in het grote 
meldpunt. 1 loket voor alle klachten/meldingen vanuit de stad. 
Daarachter komt hele organisatie die de informatie bundelt en oppakt. 
De informatie moet samenkomen. Dit leidt tot een effectievere aanpak. 
Echt strafbare feiten moeten gewoon bij de politie gemeld worden. Er 
kan altijd anoniem gemeld worden. In de ronde op 11 december 2018 
wordt dit verder toegelicht. 
 

Toezeggingen  

 

Rondebriefje vragen aan het college 
 

Onderwerp Vragen raadsleden aan het college conform art. 48 RvO 

Soort bijeenkomst  Raad stelt vragen aan het college 

Reden van aanbieding Informatie 

Inhoud Gelegenheid voor raadsleden om mondeling vragen te stellen aan het 
college. 
Uitgangspunten: 

 De mogelijkheid is bedoeld voor raadsleden (en derhalve niet 
voor insprekers). 

 De mogelijkheid is bedoeld voor korte vragen (en derhalve niet 
voor discussie, peiling van meningen of interpellatie, waarvoor 
immers andere mogelijkheden en spelregels bestaan). 
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Vervolg Afhankelijk van het antwoord 

Bijbehorende 
documenten 

Onderwerpen aangemelde vragen 

Presidium Spelregels:  Onderwerpen vragen worden uiterlijk maandag, voorafgaande 
aan de dinsdag van Het Besluit, voor 16.00 uur aangemeld bij de 
griffie. 

 De griffie mailt de aanmeldingen maandagmiddag door aan het 
college en maakt deze bekend op de website. 

 De voorzitter bepaalt de orde van de vergaderingen en kan 
vragen doorverwijzen naar een volgende of andere mogelijkheid. 

 


