
 

 

 

 

 

 
Besluitenlijst Informatieronde Begroting 2020 Bestuur en 
Economie 
Onderwerp  Begroting 2020 – Bestuur en economie 

Datum Behandeling  29 oktober 2019 

Portefeuillehouder  Burgemeester Penn- te Strake, wethouders Heijnen, Aarts en Janssen  

Aanwezig  Enkele raads- en burgerleden, portefeuillehouders Penn- te Strake, Heijnen en Aarts, 
enkele ambtenaren w.o. de heren Dirx en Bongers 

Woordvoerders  Severijns (VVD), Noteborn (VVD), Peeters (CDA), Van Thor (SAB), Meese (PVM), 
IJssermans (PVM), Pas (D66), Wijnands (D66), Maassen (Groep Maassen), Gerats (SP), 
Meertens (SPM), Van Ham (PvdA), Bakkes (PvdA), Van Est (50PLUS) 

Voorzitter  Passenier 

Secretaris  Vroemen 

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter start de bespreking en geeft aan dat achtereenvolgens vragen kunnen 
worden gesteld m.b.t. de programma’s: Economie (programma 3), Bestuur en 
ondersteuning (programma 0) en Veiligheid (programma 1).  

Inzake programma 3 (Economie) worden enkele vragen gesteld over o.a. 
straatplannen en het MECC die worden beantwoord door de wethouders Heijnen en 
Aarts. Wethouder Heijnen zegt toe dat zij m.b.t. de straatplannen toewerkt naar 
integraliteit. 

Inzake programma 0 (Bestuur en ondersteuning) worden vragen gesteld over o.a. de 
sleutelwoorden die zijn gehanteerd bij de presentatie van de begroting, integrale 
samenwerking m.b.t. de begroting, realisatiecijfers die ontbreken per programma en 
taakveld, de opbouw van de begroting, het vruchtboomfonds, m.b.t. beslispunt 5 van 
het raadsvoorstel en een procesvoorstel inzake de wijze waarop het college hier 
invulling aan gaat geven, overzicht overige baten en lasten, structurele tekorten en 
structurele oplossingen. Wethouder Aarts beantwoordt de vragen en wordt hierbij 
ambtelijk bijgestaan door de heer Dirx. Toegezegd wordt dat twee vragen schriftelijk 
zullen worden beantwoord. 
 
Inzake programma 1 (Veiligheid) worden vragen gesteld over de kosten m.b.t. de 
veiligheidsregio en over de netwerk ambtenaar jihadisme. Ook worden 
verdiepingsvragen gesteld m.b.t. een groot aantal antwoorden die zijn gegeven op de 
technische vragen. Burgemeester Penn- te Strake beantwoordt de vragen en wordt 
hierbij ambtelijk bijgestaan door de heren Bongers en Baggen. Toegezegd wordt dat 
drie vragen schriftelijk zullen worden beantwoord. 
 

De voorzitter concludeert dat enkele vragen schriftelijk worden beantwoord. Hierna 
wordt de vergadering gesloten. De behandeling van de begroting staat gepland voor 
de raadsvergadering van 12 november 2019. 



 

 

 

 

 

Toezeggingen  Met betrekking tot programma 3: 
Wethouder Heijnen zegt toe dat zij inzake straatplannen toewerkt naar integraliteit. 
 
Met betrekking tot programma 0: 
Wethouder Aarts zegt toe dat de vraag inzake de wijze waarop het college het 
bezuinigingsproces wil gaan inrichten (procesvoorstel) en de vraag inzake overige 
baten en lasten (p.107) schriftelijk zullen worden beantwoord. 
 
Met betrekking tot programma 1: 
Burgemeester Penn- te Strake zegt toe dat de vragen inzake het prostitutiebeleid en 
de APV, inzake het Digitaal Opkopers Register (DOR) en de vraag inzake de kosten voor 
de vrijwillige brandweerzorg voor 2020 zullen uitpakken (n.a.v. vraag H.2.1.1) 
schriftelijk zullen worden beantwoord. 
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Onderwerp Begroting 2020 – Bestuur en Economie 

Datum 29 oktober 2019 

Portefeuillehouder College  

Programmanummer 0 Bestuur en ondersteuning 

1 Veiligheid 

3 Economie 

Behandelend ambtenaar RPJ Baggen 
Telefoonnummer: 043-350 4390 
roger.baggen@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Tijdens deze informatieronde kunnen vragen worden gesteld over de begroting 
2020 en nadere vragen n.a.v. de reeds gestelde technische vragen en 
antwoorden.  
 
Er vinden gelijktijdig 3 parallelle sessies plaats te weten: 

- bestuur en economie (programmanummers 0,1,3)  
- fysiek (programmanummers 2, 7, 8) 
- sociaal (programmanummers 4,5,6) 

 
 
Volgorde van behandeling van de onderwerpen in de informatieronde bestuur 
en economie is als volgt: 
 

Economie  3 Heijnen 

Aarts 
Bestuur en 
ondersteuning (incl. 
financiën) 

0 
 

Janssen 

Aarts 

Penn 



 

 

 

 

 

Veiligheid 1 Penn 

 

 
 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Gemeenteraad. 

Verloop voorgaande 
proces 

Op 1 oktober is de begroting 2020 ter beschikking gesteld aan de raad. 

Raads- en burgerleden hebben technische vragen kunnen indienen tot uiterlijk 
14 oktober. Deze vragen worden schriftelijk beantwoord. 

Inhoud  In de begroting is kort gezegd opgenomen welke plannen er zijn voor het 
komende jaar, wat die plannen kosten en ook welke inkomsten worden 
verwacht. De begroting maakt onderdeel uit van de zogenaamde “P&C cyclus” 
en wordt door de raad vastgesteld. Het college doet daartoe een voorstel.  
 
In de informatieronde Bestuur en Economie worden de volgende hoofdstukken 
van de jaarrekening behandeld: 

• Hoofdstuk 1 Beleidsbegroting: Geheel. 
• Hoofdstuk 2 Programmaplan m.b.t. de volgende programma’s:  

0 Bestuur en ondersteuning 
1 Veiligheid 
3 Economie 

• Hoofdstuk 3 Financiële begroting 
• Hoofdstuk 4 Verplichte paragrafen:  

Specifieke vragen over hoofdstuk 
4.1. Lokale lastenparagraaf,  
4.2. Bedrijfsvoering,  
4.3. Weerstandsvermogen 
4.4. Financiering 
4.5. Verbonden partijen: algemene vragen over verbonden partijen in 
het algemeen en specifiek m.b.t. de programmanummers die 
hierboven zijn genoemd (programma’s 0, 1, 3) 

• Bijlagen:  Algemene vragen 
 
 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Besluitvorming voor te bereiden 

Vervolgtraject Na de behandeling in de 3 parallelle informatierondes zal de behandeling 
worden voortgezet in de raadsvergadering van 12 november a.s. 

 


