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Geachte raadsleden, 
 
 
 
Aan het einde van de stadsronde dd. 11-9-2018 over het hotelbeleid heeft de wethouder kort 
gereageerd op een aantal punten die wij als Samenwerkende Hotels (SAHOT) hebben ingebracht. 
Na de stadsronde is ons gevraagd hier een reactie op te geven. Dat doen we bij dezen. 
 
Deel van de discussie was of er wel of geen overleg is geweest over het voorgestelde beleid.  
 
Wij willen allereerst gezegd hebben dat we nog steeds achter het altijd constructieve overleg  staan 
wat er geweest is door de jaren heen met de ambtenaren en de wethouder , dat willen we ook heel 
duidelijk gezegd hebben , en als daar een verkeerd beeld over is ontstaan dan is dat niet juist , en 
vinden we oprecht vervelend 
 
Wij hebben ons akkoord verklaard met de systematiek van het hotelbeleid , en de afspraken die we 
gemaakt hebben met de gemeente zijn wat dat betreft altijd goed en in juiste proporties geweest , 
maar we zijn het niet eens hoe cijfers nu geïnterpreteerd worden en we vinden dat men met de 
conclusies geen rekening heeft gehouden met de cijfers die we elke maand naar de gemeente 
hebben gestuurd en die een andere kant van de werkelijkheid laten zien.  
 
Wij hebben afgelopen jaar twee keer een ambtelijk overleg gehad over de ontwikkelingen en de 
marksituatie  in de stad Maastricht t.a.v. de hotels en air bnb , 
 
Wij wisten niet af van het feit dat er een raadsstuk in voorbereiding was , en werden daar 
halverwege de zomer mee geconfronteerd toen die ons onder embargo werd verstrekt met de 
vraag om deze wel van eventueel commentaar te voorzien . 
 
Wij hadden die liever van tevoren  besproken zodat we daar  overeenstemming  over hadden 
kunnen hebben   
De tekst stond toen vast, nadat wij daar een antwoord  op hebben geformuleerd heeft de wethouder 
ons uitgenodigd en hebben we  toen dd. 3-9-2018 het voorstel besproken met de ambtenaren en de 
wethouder.  
 
We hebben afgesproken in het overleg van 3 september dat deze cijfers beter geanalyseerd dienen 
te worden en naast elkaar gelegd moeten worden zodat we over de interpretatie  hiervan  eens 
kunnen zijn. 
 
Met de wethouder is afgesproken dat we hierover het gesprek zullen aangaan met zijn ambtenaren . 
Voor ons betekend dat dus niet dat we het eens zijn met het voorstel wat reeds op voorhand bij de 
raad lag en  voortzetting van de hotelnota op basis van de in het raadsbesluit overgenomen volume 
adviezen van ZKA vonden wij te kort door de bocht  



na onze voorjaarsdiscussies over teruglopende volumes en lagere prijzen.  
 
Een snelle herijking is echt op zijn plaats , maar  laten we daarbij wel heel zorgvuldig de nieuw 
opgedane kennis t.a.v.  Airbnb, Dormio Parc Dousberg en de recent geopende nieuwe hotels 
meenemen in onze keuzes voor een gezonde en kwalitatieve overnachtingsmarkt in de toekomst. 
 
 
 
Namens de SAHOT,  
 
 


