
      

 

Notulen  collegevergadering 19-06-2018 
 

Aanwezig: 
 

Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Dreessen, W.H.J. (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder) 
Severeijns, M.F.M.E. (Secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 19-06-
2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 
29-05-2018 

Vaststellen. Conform advies, met dien verstande dat Francois Kool loco-
secretaris was tijdens deze vergadering. 

3 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 
12-06-2018 

Vaststellen. Conform advies, met dien verstande dat besluit 9 anders is 
genomen:  
de gemeente Eijsden-Margraten wijst additioneel aan: de heer 
Martin Kremers als 2e loco-secretaris en de heer Dimitri Thijssen 
als 3e loco-secretaris en verder geen loco secretarissen aan te 
wijzen. 
 

4 Verbeterplan bedrijfsvoering 1. Kennis nemen van het totaaloverzicht    
    bevindingen interne controle 
2. Kennis nemen van het verbeterplan 

bedrijfsvoering 
3. Instemmen met het informeren van 

de commissie P&C betreffende 
het Verbeterplan Bedrijfsvoering. 

 

1. Voor kennisgeving aangenomen 
2. Voor kennisgeving aangenomen 
3. Conform advies. 

5 Bestuursverslag en 
jaarrekening 2017 OBS 
Mesch 

1. Het concept jaarverslag 2017 vast te  
     stellen. 
2. Bijgevoegde verklaring 

‘toezichthoudend orgaan’ door 
verantwoordelijk wethouder Piatek te 
laten ondertekenen. 

1. Conform advies 
2. Gewijzigd besloten. De heer Jacobs is portefeuillehouder voor 

wat betreft zaken die te maken hebben met OBS Mesch. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Vaststelling 
portefeuilleverdeling van het 
college van burgemeester 
en wethouders Gemeente 
Eijsden-Margraten 2018 en 
bestuurlijke afvaardiging in 
de stuurgroepen 
 

1. Vaststellen van de 
portefeuilleverdeling van het college 
van burgemeester en wethouders 
Gemeente Eijsden-Margraten 2018; 

2. Vaststellen van de bestuurlijke 
afvaardiging in de stuurgroepen. 

Conform advies, met dien verstande dat de portefeuilleverdeling en  
afvaardiging in stuurgroepen zijn aangescherpt. 
 

 
7 

Paraplubestemmingsplan 
'Parkeren' 
 

Het paraplubestemmingsplan Parkeren 
(identificatienummer 
NL.IMRO.1903.BPPAR101-ON01) d.d.   

9 maart 2018 in procedure te 
brengen. 

Conform advies. 

8  Principeverzoek voor het 
wijzigen van het gebruik van 
kantoor naar wonen op de 
locatie Mgr. Willigersstraat 
10 te Gronsveld. 

Geen medewerking verlenen aan 
ingediend principeverzoek betreffende 
Mgr. Willigersstraat 10 te Gronsveld en 
aanvrager meedelen positief in te 

steken 
op een verplaatsing van de 

bedrijfslocatie 
en herinrichten huidige locatie 

Gewijzigd besloten 
1. Geen medewerking verlenen aan ingediend 
    principeverzoek betreffende Mgr. Willigersstraat 10 te   
    Gronsveld 
2. aanvrager meedelen dat het college verwacht dat de 
    aanvrager komt met voorstellen voor bedrijfsverplaatsing. 
3. afdeling OR verzoeken om een geschikt perceel voor te dragen   
    voor een mogelijke bedrijfsverplaatsing. 

9 Voorbereiding en 
begeleiding van de 
uitvoering  geluidsanering 
wegverkeer  B- en 
eindlijstwoningen kernen 
Eijsden, Cadier en Keer en 
Margraten. 

Voorgesteld wordt om: 
1. De 3 bureau’s conform voorstel 

verzoeken om een offerte in te 
dienen; 

2. Het aandeel in de kosten, dat niet 
door een subsidie van BSV wordt 
gedekt, (verwachting ruim € 9.000,--) 
te halen uit de begrotingspost 
'duurzaamheid' 

3. Het hoofd Fysieke Leefomgeving te 
machtigen om op basis van laagste 
inschrijving opdracht te verstrekken 
binnen het beschikbare budget. 

1. Conform advies  
2. Conform advies 
3. Conform advies . 



 
 
Vastgesteld in de B&W vergadering 27-06-2018 

 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
            

Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


