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De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 10 november 2021,
Overwegende dat:
 de gemeenteraad een leefbare stad nastreeft voor haar burgers;
 er al jaren een tekort aan handhaving is en de roep om handhaving steeds harder klinkt,
omdat de burgers door de hele stad blijvend geconfronteerd blijven met onleefbare situaties
die niet opgelost worden;
 intensieve handhaving op één zeer problematische locatie betekent dat niet gehandhaafd
kan worden op de andere locaties;
 politie aangeeft dat de overlastsituaties in Maastricht te veel capaciteit vergt en zij die
capaciteit niet hebben en op andere zaken moeten inzetten. Tevens moet vaak de politieeenheid van Valkenburg in Maastricht ingezet worden;
 de tijd is veranderd. Groepen worden steeds agressiever gecombineerd met toenemend
alcoholgebruik, vernielingen van straatmeubilair, fietsbrug die onlangs vol met glas lag,
achtergelaten afval, braaksel et cetera;
 de gemeente speelt te langzaam in op de nieuwe ontwikkelingen waar groepen van meer
dan 100 mensen in een paar minuten worden opgeroepen om zich te verzamelen in parken
of panden met drank en parkboxen die aangestuurd worden door telefoon en omwonenden
de hele nacht uit hun slaap houden;
 ook het versperren van trottoirs door massa’s fietsen en het crossen door parken en de
winkelstad neemt steeds meer toe en wordt nauwelijks aangepakt of beboet terwijl het toch
bekend en onveilig is.
Constaterende dat:
 de gemeenteraad die meer handhaving wilt om de gedupeerde burgers te helpen, steeds
weer naar de behandeling van een volgende nota wordt verwezen en uiteindelijk nul op het
request krijgt met het argument dat meer handhaving geld kost;
 aanhoudend meldingen komen over overlastgevende situaties die tot in de ochtend duren;
 de dagelijkse kosten van het opruimen van afval en braaksel, de kosten van de vernielingen
van straatmeubilair, verkeersborden, stickerverwijdering, de inzet van extra en vroege
veegdiensten afgezet kan worden tegen de kosten van meer handhavers;
 er nauwelijks beboet wordt;
 de belastingbetaler van het college mag verlangen dat ze de overlastproblematiek adequaat
oplost;
 onze burger recht heeft op nachtrust en niet de dupe moet worden van een tekort aan
capaciteit aan handhaving;
 het college de handhaving op peil moet brengen;
 de burgermeester in een interview heeft aangegeven dat de gemeenteraad gaat over
uitbreiding handhaving.

Besluit:
1. De gemeentelijke handhaving tijdelijk, totdat het ziekteverzuim een ‘normaal’ niveau bereikt
heeft, met minimaal 2 fte’s uit te breiden en deze ook in de late uren in te zetten.
2. Om na het bereiken van het ‘normale’ ziekteverzuim te beoordelen of deze additionele fte’s
structureel gemaakt moeten worden of dat deze kunnen vervallen.
3. De raad tweemaandelijks te informeren over de mate waarin het lukt om de
handhavingstaken naar behoren uit te voeren.
4. De extra fte’s te bekostigen door middel van het opnemen van een pm-post in de tabel ‘Wat
mag het kosten?’ in paragraaf 1.2 Openbare orde en veiligheid op blz. 19 van de
Programmabegroting 2022 gemeente Maastricht.
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