
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst stadsronde 

Onderwerp  Evaluatie Meerjarenbeleid handhaven openbare ruimte 2015-2019 

Datum Behandeling  16 april 2019 

Portefeuillehouder  Burgemeester Penn- te Strake 

Aanwezig  De portefeuillehouder, ca. 20 bezoekers (waaronder bewoners van de binnenstad  
en vertegenwoordigers van o.a. Stichting Buurtbalans, Buurtplatform Campagne, 
Maastrichtse Studentenraad, Buurtplatform Argus), enkele ambtenaren (waaronder 
dhr. Schlösser), enkele raads- en burgerleden. 

Woordvoerders  Korsten (GroenLinks), Rodolf-Lejeune (SPM), Van Rooij (M:OED), Gunther (Groep 
Gunther), Pas (D66), Peeters (CDA), Nuyts (LPM), Severijns (VVD), Fokke (PvdA), Van 
Est (50PLUS), Gorren (SAB), Nuyts (LPM), Pulles (SP), Meese (PVM). 

Voorzitter  Coen van der Gugten 

Secretaris  Vera Vroemen 

Samenvatting en 
afspraken  

Van deze ronde is een geluidsbestand gemaakt dat toegankelijk is in het 
raadsinformatiesysteem. De presentatie van de heer Schlösser (gemeente 
Maastricht) is – samen met de overige stukken voor deze ronde - opgenomen bij de 
stukken in het raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente Maastricht. 

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft een korte 
toelichting over het onderwerp en de opzet van de bijeenkomst. Daarna geeft de 
heer Schlösser een korte presentatie. Aansluitend krijgen bewoners, raads- en 
burgerleden de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Gesproken wordt 
o.a. over ervaringen in de stad, prioriteiten in de buurt, handhavingsprotocollen, 
centraal meldpunt, afhandeling van meldingen, evaluatie van afspraken, inzet van 
wijkgebonden medewerkers, overlast door fietsen, veiligheid, klusteren van 
meldingen, overzicht indeling werkzaamheden in mensuren, capaciteit in relatie tot 
prioriteiten. Ook worden enkele vragen gesteld bijvoorbeeld over het aantal fte dat 
ingezet wordt, de verdeling van de werkzaamheden, handhaving kamergewijze 
verhuur en samenwerking met andere gemeentes. De vragen worden beantwoord 
door de heer Schlösser.  
 
Aan het einde van de bijeenkomst dankt de voorzitter alle aanwezigen. Hij wijst er 
op dat eind mei/ begin juni op locatie stadsgesprekken door het college worden 
georganiseerd over het nieuw op te stellen meerjarenplan. Over de wijze waarop 
het voorstel door de raad wordt behandeld wordt in juni gesproken in het 
fractievoorzittersoverleg.  

Toezeggingen   - 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Stadsronde 

 

Onderwerp Evaluatie meerjarenprogramma handhaven openbare ruimte 2015-2019 

Datum 16 april, 2019 

Portefeuillehouder Burgemeester Penn-te Strake 

Programmanummer 1 Veiligheid 

Behandelend ambtenaar M Schlösser 
Telefoonnummer: 043-350 5485 
Michel.Schlosser@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Aan het einde van de bijeenkomst is de gemeenteraad en de stad 
geïnformeerd over de evaluatie van het meerjarenprogramma handhaven 
openbare ruimte 2015-2019 en het proces dat gevolgd wordt om te komen tot 
een nieuw meerjarenprogramma. 

Daarnaast wordt inzicht gegeven in de rol, taken en prioriteiten van handhaven 
openbare ruimte, specifiek gericht op de inzet voor 2019. 

Vorm bijeenkomst Debat met de stad  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Het College 

Verloop voorgaande 
proces 

Op 26 maart 2019 heeft er een informatieronde plaatsgevonden. 

Inhoud  In 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders het 
meerjarenprogramma handhaven openbare ruimte 2015-2019 vastgesteld. Het 
programma is destijds mede tot stand gekomen door de input van de raad, 
burgers en ondernemers, geleverd tijdens meerdere bijeenkomsten. Dit 
meerjarenprogramma is geëvalueerd. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Informeren en in dialoog te gaan met de stad 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, diverse buurtkaders, ondernemers- en belangenverenigingen en politie 

Vervolgtraject In het 3e kwartaal van 2019 wordt het nieuwe meerjarenprogramma 
handhaven openbare ruimte vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders. Bij het opstellen hiervan worden de gemeenteraad, inwoners en 
andere partijen betrokken. Daartoe worden meerdere informatie-
/inspraakbijeenkomsten georganiseerd. Het concept-meerjarenprogramma 
wordt vervolgens in een peilronde aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 


