
 

 
 

Besluitenlijst informatieronde 

 
Onderwerp  Smart City  

Datum Behandeling  19 maart 2019 

Portefeuillehouder  Wethouder Heijnen  

Aanwezig  De portefeuillehouder, raads- en burgerleden en ca. 25 toeschouwers  

Woordvoerders  Van Thor (SAB), Fokke (PvdA), Peeters (CDA), Barendse (D66), Steijns (SPM), Lurvink 
(M:OED), Vos (GroenLinks), Ramakers (PVM), Van Est (50PLUS), Verkoijen (VVD). 

Voorzitter  Jan Janssen 

Secretaris  Vera Vroemen 

Samenvatting en 
afspraken  

Van deze ronde is een geluidsbestand gemaakt dat toegankelijk is in het 
raadsinformatiesysteem.  
 
De presentatie van mevrouw De Groen 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. Hij merkt op dat de 
heer Nijssen, die ook een presentatie zou geven, op het laatste moment is verhinderd. 
Mevrouw De Groen (gemeente Maastricht) zal dit overnemen.  
Na een korte aftrap door wethouder Heijnen volgt de presentatie.  
Aansluitend reageren verschillende woordvoerders, waarbij o.a. wordt ingegaan op 
het aansluiten bij/ opnemen in programma’s van de smart city focus, nu al anticiperen 
op smart city oplossingen bij concrete aankopen/inzet, korte en lange termijn 
benadering, modellen van e-governance, effecten voor de samenleving, samenwerking 
met kennisorganisaties, open source management, privacy, het hanteerbaar houden 
van de aanpak, het belang om burgers (en ondernemers) te betrekken en mee te 
nemen in de plannen (voor- en tegenstanders), smart company aanpak, 
infrastructurele uitdagingen en data opslag, het ontwikkelen van expertise, het belang 
van het stellen van kaders door de raad. De vragen worden beantwoord door de 
ambtenaar. Wethouder Heijnen benadrukt dat zij graag een co-creatie wil met raad en 
burgers.  
Eén raadslid verzoekt om vooruitlopend op de presentatie van het onderzoek al een 
bijeenkomst voor de raad te organiseren om kennis op te doen van de activiteiten en 
ervaringen van andere steden op het gebied van smart city, bijvoorbeeld Hasselt, 
Eindhoven en de VNG en waar ook de burger vragen kan stellen.  
De wethouder verwelkomt het idee. De voorzitter geeft aan dat hij in de volgende 
presidiumbijeenkomst de vraag aan de orde zal stellen om te bezien hoe op korte 
termijn verder informatie kan worden opgedaan door de raad.   
 
Aan het einde van de bijeenkomst dankt de voorzitter alle aanwezigen en sluit de 
vergadering.  

Toezeggingen  - 
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Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt? 

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente Maastricht met behulp 
van Smart City-oplossingen de leefbaarheid voor de inwoners en de 
gastvrijheid naar de bezoekers wil vergroten. Smart City is een 
containerbegrip. Doel is dat aan het eind van de bijeenkomst voor eenieder 
duidelijk is wat kan worden verstaan onder Smart City. Daarnaast zoomen we 
in op het proces dat de gemeente Maastricht al heeft doorlopen na het 
vaststellen van het coalitieakkoord en we lichten toe welke processtappen 
aanstaande zijn. 

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit? 

de Raad. Besluitvormingsproces is beoogd voor Q3 2019. 

Verloop voorgaande 
proces 

Deze informatieronde is de eerste bijeenkomst met de raad over het thema 
Smart City. Op 30 januari j.l. is wel al reeds een RIB verstuurd. 

Inhoud Naar aanleiding van de opdracht voortkomende uit het coalitieakkoord is gestart 
met het proces om te komen tot een visie op Smart City. Hiervoor staan we 
samen aan de lat. De toepassingen van Smart City zijn oneindig. 
Bijvoorbeeld: Het effectief beheren van stromen mensen, voertuigen en  
fietsers aan de hand van sensoren in de stad, slimmer energieverbruik door de 
aanleg van Smart Grids of het combineren van data (zowel van de gemeente 
als van de samenleving) die analyses mogelijk maken voor stadsplanning. 
Samen gaan we de grenzen en kaders (focus) bepalen. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
informatieronde 

Ja, de partners in en van de stad met wie gesproken is, belanghebbenden 
(bedrijven en burgers) die geïnteresseerd zijn in het thema en/of betrokken zijn 
in al reeds bestaande projecten met de gemeente Maastricht en de studenten 
van de UM die op dit moment een onderzoek uit voeren in het kader van Smart 
City voor de gemeente Maastricht. 

Vervolgtraject Er zal als vervolg op de informatieronde een werkatelier gepland worden om 
met de Raad en eerder genoemde partijen het gesprek aan te gaan en de 
inhoud in te duiken. Op deze manier kan input worden geleverd voor de 
totstandkoming van de visie en focus op Smart City. Deze visie zal ter 
besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd. 
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