
 

 

 

 

 

 
Besluitenlijst Informatieronde – Bestuur en Economie 

Onderwerp  Kaderbrief 2019 en Jaarrekening 2019 – bestuur, economie, veiligheid 

Datum Behandeling  18 juni 2019  

Portefeuillehouder  College 

Aanwezig  Burgemeester Penn- te Strake, wethouder Heijnen, wethouder Aarts, 
wethouder Janssen, woordvoerders, enkele ambtenaren w.o. dhr. Dirx. 

Woordvoerders  Pulles (SP), Borgignons (PvdA), Gorren (SAB), Van Est (50PLUS), Pas (D66), 
Meese (PVM), Passenier (GroenLinks), Beckers (VVD), Meertens (SPM), 
Peeters (CDA) 

Voorzitter  Dhr. Severijns 

Secretaris  Mevr. Vroemen  

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Achtereenvolgens krijgen woordvoerders de gelegenheid om vragen te 
stellen over de onderwerpen Economie en werkgelegenheid, Bestuur en 
ondersteuning, Algemene inkomsten en uitgaven en Veiligheid.  
Er worden vragen gesteld over o.a. kosten m.b.t. samenwerking met 
Meerssen, Einstein Telescoop, financiële situatie gemeente, 
accountantscontrole, samenwerking in de Euregio, bedrijfskredieten, My 
Maastricht, wijze waarop intern de krachten worden gebundeld 
(integraliteit), de experimenten m.b.t. de nieuwe efficiëntere werkwijze, 
efficiency taakstelling, de effecten van de mei circulaire, versterking van de 
creatieve industrie, Maastricht meldt App, deelnemers coaching creatieve 
industrie, overlast jongeren, buurt Whatsapp, drugsoverlast, inzetten van 
camera’s, veilig uitgaan, wijkprofielen. De meeste vragen van de 
woordvoerders kunnen door de verantwoordelijke portefeuillehouders in 
de vergadering worden beantwoord.  
Vier vragen zullen nog schriftelijk worden beantwoord. Dit betreft m.b.t.: 
B-3-8: Waarom wordt dit nog steeds pilot genoemd als deze langer dan een 
jaar duurt. 
B-3-9: Welke ontmoetingsplekken zijn er nog meer voor internationale 
studenten op basis van de genoemde criteria. 
B-2-5: Kan er inzicht worden gegeven hoe is de situatie nu is m.b.t. overlast 
studenten (aard van de meldingen, wijk, momenten) 
B-2-16: De troep die bezoekers achterlaten in het park wordt steeds erger. 
Wat wordt er aan gedaan om de veroorzaker hiervoor te laten betalen.  
 
Eén fractie geeft aan dat zij naar verwachting een motie zullen indienen 
m.b.t. de Einstein Telescoop. 
 
De voorzitter sluit de vergadering af met de mededeling dat de plenaire 
bespreking van de kaderbrief en jaarrekening zal plaatsvinden op 2 juli a.s.  

Toezeggingen    - 



 

 

 

 

 

 
Rondebriefje Informatieronde Bestuur en Economie 
 

Onderwerp Kaderbrief 2019 en jaarstukken 2018 

Datum 18 juni 2019 

Portefeuillehouder College  

Programmanummer 1. Bestuur en dienstverlening 

2. Veiligheid 

3. Economie en werkgelegenheid 

15. Algemene inkomsten en uitgaven  

 

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 
kaderbrief 2019 en de jaarstukken 2018 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 1 t/m 3 en 15)  
- fysiek (programmanummers 10 t/m 14) 
- sociaal (programmanummers 4 t/m 9) 

 
In de informatieronde Bestuurlijk en Economie kunnen vragen gesteld worden 
aangaande de beleidsvelden economie, veiligheid, bestuur en dienstverlening 
en algemene financiën.  
 
Volgorde van behandeling is: 

1. Kaderbrief 2019 
2. Jaarstukken 2018 

Daarbinnen is de volgorde van de onderwerpen in de informatieronde bestuur 
en economie als volgt: 
 

Thema Portefeuillehouder Programma  

Economie  Heijnen 

Aarts 

3. Economie en 
werkgelegenheid 

Bestuur en 
ondersteuning (incl. 
financiën) 

Aarts 

Janssen 

Heijnen 

Penn - te Strake 

15. Algemene inkomsten en 
uitgaven 

1. Bestuur en dienstverlening 

Veiligheid Penn - te Strake 

 

2. Veiligheid 

 



 

 

 

 

 

 
Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Gemeenteraad. 

Verloop voorgaande 
proces 

Op 28 mei 2019 zijn de kaderbrief 2019 en de jaarstukken 2018 ter 
beschikking gesteld aan de raad. 

Raads- en burgerleden hebben technische vragen kunnen indienen tot uiterlijk 
7 juni 9 uur. Deze vragen worden schriftelijk beantwoord. 

Inhoud  De kaderbrief 2019 vormt een opmaat richting de begroting 2020 met een 
schets van hoe we er meerjarig voorstaan.  
 
De jaarstukken bestaan uit de gemeenterekening en het jaarverslag. Zij 
vormen het sluitstuk van de P&C cyclus. In de jaarstukken legt het college 
verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de prestaties 
uit de programmabegroting. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Besluitvorming voor te bereiden. 

Vervolgtraject Na de behandeling vandaag in de 3 parallelle informatierondes zal de 
behandeling worden voortgezet in de raadsvergadering van 2 juli a.s. 

 


