
 

 

 

 

 

 
Besluitenlijst Informatieronde 
Onderwerp  Belastingverordeningen en tarieven Maastricht 2020 

Datum Behandeling  29 oktober 2019 

Portefeuillehouder  Wethouder Aarts   

Aanwezig  Enkele raads- en burgerleden, wethouder Aarts, enkele ambtenaren  

Woordvoerders  Severijns (VVD), Peeters (CDA), Van Thor (SAB), Meese (PVM), Pas (D66), Gerats (SP), 
Meertens (SPM), Borgignons (PvdA), Van Est (50PLUS) 

Voorzitter  Passenier 

Secretaris  Vroemen 

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter heet alle woordvoerders welkom.  

De meeste woordvoerders geven desgevraagd aan dat zij geen vragen hebben. Wel 
worden door twee fracties nog vragen gesteld over de kosten die gemoeid zijn met 
afval en milieuparken en over de duur van de verlening van marktplaatsen 
(standplaatsen) in Maastricht.  

De wethouder beantwoordt de vragen, ambtelijk bijgestaan door de heer Wolters. De 
Met betrekking tot de vraag over de marktplaatsen geeft de wethouder een eerste 
reactie en hij zegt toe dat deze vraag nog schriftelijk zal worden afgedaan.  

De voorzitter sluit daarna de bespreking af.  

Het voorstel wordt geagendeerd voor besluitvorming op 12 november a.s. 

Toezeggingen  De vraag met betrekking tot de duur waarvoor in Maastricht marktplaatsen worden 
verleend zal schriftelijk worden beantwoord. 

 
Rondebriefje Informatieronde  
 

Onderwerp Belastingverordeningen en tarieven Maastricht 2020 

Datum 29 oktober 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Aarts 

Programmanummer 0 Bestuur en ondersteuning 

Behandelend ambtenaar JPJM Wolters 
Telefoonnummer: 043-350 4255 
John.Wolters@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Tijdens deze informatieronde kunnen vragen worden gesteld over de 
Belastingverordeningen en tarieven Maastricht 2020. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De raad. 



 

 

 

 

 

Verloop voorgaande proces De Belastingverordeningen en tarieven Maastricht 2020 zijn opgesteld op 
basis van de uitgangspunten die zijn vastgelegd in de Programmabegroting 
2020. Om die reden worden ze tegelijk met de begroting ter behandeling en 
vaststelling aan de raad aangeboden. 

Zoals aan de raad kenbaar gemaakt, ontvangt de raad nog voor de 
informatieronde een aangepast raadsvoorstel met een toelichting op de 
WOZ-waardeontwikkeling en OZB-tarieven 2020. Deze tarieven zijn ook 
aangepast in de bundel belastingverordeningen.  
 
In het raadsvoorstel is de tekst onder ‘Milieuparken’ uitgebreid.  
 
In de bundel belastingverordeningen is bovendien een verplichte bijlage 
toegevoegd aan de Legesverordening fysieke diensten (bijlage 1: 
inhoudende de Regeling vaststellen bouwkosten ten behoeve van de 
leges). 
 

Inhoud  De Belastingverordeningen en tarieven Maastricht 2020 zijn een uitwerking 
van de Programmabegroting 2020 en worden in dezelfde vergadering door 
de raad behandeld als de Programmabegroting 2020. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zijn mening te geven. 

Vervolgtraject Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 12 november 2019. 

 


