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Besluitenlijst vragen aan het college 

Onderwerp Vragen raadsleden aan het college conform art. 48 RvO 

Datum  8 oktober 2019  

Portefeuillehouder Wethouder Jongen (vervangt wethouder Krabbendam en burgemeester Penn – 
te Strake)   

Verloop proces / 
Vervolgtraject 

De mondelinge vragen en antwoorden vormen een onderdeel van de 
informatieplicht van het college. Het is aan de raad om te kijken wat met de 
informatie wordt gedaan. 

Aanwezig  8 aanwezigen (woordvoerders, portefeuillehouder en voorzitter)  

Fractie-
woordvoerders 

Mevr. Heine (CDA), mevr. Schut (SP), mevr. Hermens (GroenLinks), dhr. Beckers 
(VVD), dhr. Gorren (SAB), dhr. Barendse (D66).   

Voorzitter Mevr. Meese 

Secretaris Dhr. Van der Aa 

Samenvatting en 
afspraken 

De voorzitter heeft iedereen van harte welkom. Er zijn een 2-tal vragen ingediend 
door de fracties CDA en D66.  
 
Vragen CDA inzake Onduidelijk verkeersbord Stationsplein inzake 
fietsparkeren (link vragen CDA)  
Mevrouw Heine stelt de vragen. Wethouder Jongen verzorgt de beantwoording 
namens het college: 

- Ja, het is een onduidelijk verkeersbord. De opdracht is gegeven om het 
verkeersbord te verwijderen. Inmiddels is het gisteren vervangen door 
een ander verkeersbord. 

- Het college ziet ook een toename in het aantal verkeerd gestalde fietsen, 
vooral in de Stationsstraat. Met name door kopieergedrag. Het is een 
ongewenste situatie. Er is vanaf vandaag handhaving ingezet om de 
verkeerd gestalde fietsen te verwijderen.  

 
Vragen D66 inzake Bezwaar parkeerboete (link vragen D66)  
De heer Barendse stelt de vragen. Wethouder Jongen verzorgt de beantwoording 
namens het college: 

- In principe heeft het college conform de Gemeentewet het gehele jaar 
de tijd om te antwoorden. Dit is echter niet klantvriendelijk. Getracht 
wordt om binnen 6 weken een bezwaar af te handelen. Aan het einde 
van het jaar moeten bezwaren sowieso binnen 6 weken afgehandeld 
worden.  

- Op dit moment is de afhandelingstermijn 4 à 6 maanden door de digitale 
parkeerautomaten. Er is een achterstand. De aankomende maanden 
wordt gewerkt om de achterstand in te halen.  

- De website wordt zo snel mogelijk aangepast (deze maand).  
 

Toezeggingen  
 

https://maastricht.notubiz.nl/document/8034004/1
https://maastricht.notubiz.nl/document/8035813/2
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Rondebriefje vragen aan het college 
 

Onderwerp Vragen raadsleden aan het college conform art. 48 RvO 

Soort bijeenkomst  Raad stelt vragen aan het college 

Reden van aanbieding Informatie 

Inhoud Gelegenheid voor raadsleden om mondeling vragen te stellen aan het 
college. 
Uitgangspunten: 

 De mogelijkheid is bedoeld voor raadsleden (en derhalve niet 
voor insprekers). 

 De mogelijkheid is bedoeld voor korte vragen (en derhalve niet 
voor discussie, peiling van meningen of interpellatie, waarvoor 
immers andere mogelijkheden en spelregels bestaan). 

 

Vervolg Afhankelijk van het antwoord 

Bijbehorende 
documenten 

Onderwerpen aangemelde vragen 

Presidium Spelregels:  Onderwerpen vragen worden uiterlijk maandag, voorafgaande 
aan de dinsdag van Het Besluit, voor 16.00 uur aangemeld bij de 
griffie. 

 De griffie mailt de aanmeldingen maandagmiddag door aan het 
college en maakt deze bekend op de website. 

 De voorzitter bepaalt de orde van de vergaderingen en kan 
vragen doorverwijzen naar een volgende of andere 
mogelijkheid. 

 


