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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 18-09-
2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 11-09-
2018 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Raadsvoorstel: Lening 
Koninklijke Oude Harmonie 
Eijsden 

De gemeenteraad voorstellen de 
Koninklijke Oude Harmonie (KOH) van 
Eijsden aan te merken als derde partij in 
het kader van 'publieke taak' om in 
aanmerking te komen voor een lening op 
basis van het Treasury Statuut. 

Conform advies, met dien verstande dat een verduidelijking 
van de procedure gegeven dient te worden in het 
raadsvoorstel, alsook het vervolg met betrekking tot de lening 
op basis van het Treasury Statuut en de nadere voorwaarden 
voor het verstrekken van een lening. 
 

4 Raadsvoorstel: beleidsplan 
politie 2019 

De Raad wordt geadviseerd om met de 
zienswijze in te stemmen met betrekking 
tot het eenjarig beleidsplan politie 2019. 
Als zienswijze kenbaar te maken: 
 
Politiesterkte  
 ● Dat het aantal van 32 fte aan agenten 

in de eenheid Limburg als gevolg van 
de structurele uitbreiding van de 
nationale sterkte met 1111 fte agenten 
onvoldoende is; 

 ● Dat daarmee geen vervolg wordt 
gegeven aan de brandbrief uit 2017 
van de Limburgse burgemeesters en 
Gouverneur waarin meer geld en 
mankracht  wordt gevraagd voor de 
aanpak van de grensoverschrijdende 
criminaliteit;  

Conform advies. 
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 ● Dat aangedrongen moet worden op 
een aanpassing van de 
verdeelsystematiek, die dateert uit een 
vorig politiebestel; 

 
Inzetbaarheid wijkagenten 
 ● Dat de formatie wijkagenten 80% 

werkzaam zou moeten zijn in en ten 
behoeve van de wijk; 

 ● Dat deze agenten niet voor andere 
doeleinden worden ingezet zoals 
noodhulp; 

 
Aanrijtijden en structuur politie 
 ● Dat inspanningen worden verricht om 

te voldoen aan de aanrijtijden van de 
prio 1 meldingen van de politie, zijnde 
maximaal 15 minuten; 

●  Dat hiervoor sowieso de structuur van 
de basiseenheden in de eenheid 
Limburg zouden moeten worden 
doorgelicht. 

 

5 Raadsvoorstel: 
Controleprotocol en 
normenkader 2018 

Het College wordt geadviseerd: 
1. Het controleprotocol en normenkader 

2018 ter vaststelling aan de raad voor 
te leggen. 

2. De interne regelgeving van de 
gemeente Eijsden-Margraten met 
betrekking tot de drie decentralisaties 
voor 2018 uit te sluiten van het 
normenkader. Dit is afgestemd met de 
externe accountant. 

 

1. Conform advies.  
2. Conform advies. 
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6 Raadsvoorstel: 
programmabegroting 2019-
2022 
 

Vaststellen programmabegroting  
2019-2022 

Het college stemt  in met het 
voorleggen van de meerjarenbegroting aan de gemeenteraad, 
met dien verstande dat: 
 
1. portefeuillehouder Custers 
    wordt gemandateerd om 
    tekstuele wijzigingen door te 
    voeren; 
2. het persbericht wordt 
    uitgebreid met wat meer 
    informatie over ambities en 
    investeringsvolumes 
3. het raadsvoorstel wordt 
    verduidelijkt voor wat betreft 
   de ondersteuning van de 
   griffie. 

7  Het splitsen van de woning in 
2 zelfstandige woningen op 
de locatie Parrestraat 9, 
6245 LJ  te Eijsden 

Geen principemedewerking te verlenen 
aan het splitsen van de woning in 2 
zelfstandige woningen op de locatie 
Parrestraat 9, 6245 LJ  te Eijsden. 

Gewijzigd besloten 
De initiatiefnemer informeren dat het college geen bezwaar 
heeft tegen de woningsplitsing op de locatie Parrestraat 9, 
6245 LJ te Eijsden, onder voorwaarde dat hij een 
overeenkomst sluit met de agrariër waarin deze aangeeft mee 
te werken aan een planologische spuitbeperking en nadat dit 
planologisch is vastgelegd en het woningcontingent is 
verankerd in de regionale afspraken. 
 

8 Vaststelling startnotitie 
programma VC+ 

1. Instemmen met het voorstel 
governance programma Liberation d.d. 
2018.07.20; 

2. De Stuurgroep Liberation mandateren 
voor besluitvorming binnen de 
financiële kaders van de 3 
deelprojecten, waarbij de financiële 
kaders voor 75 jaar Liberation en VC+ 
in de door uw college vast te stellen 

1. Conform advies. 
 
 
2. Conform advies. 
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startnotities voor deze 2 onderdelen 
worden vastgelegd en de kosten voor 
het onderdeel Visitor Center ten laste 
komen van het algemene budget 
Liberation zoals opgenomen in de 
programmabegroting; 

3. De startnotitie programma VC+ Versie 
2018.06.07 vaststellen; 

4. Besluiten tot het aangaan van de 
intentieovereenkomst programma 
Visitor Center + 2018.09.11 met VVV 
Zuid-Limburg en Zuyd Hogeschool; 

 

 
 
 
 
 
 
3. Conform advies. 
 
4. Conform advies. 

9 Maatschappelijke 
begeleiding 2019 

In te stemmen met 1 op 1 gunning van de 
opdracht maatschappelijke begeleiding 
aan Trajekt voor het jaar 2019. 

Conform advies. 
 

10 Raadsvoorstel: regeling 
leszwemen 

1. In te stemmen met de verordening 
leszwemmen 2018 gemeente Eijsden-
Margraten 

2. De verordening leszwemmen 2018 
gemeente Eijsden-Margraten ter 
besluitvorming aan te bieden aan de 
raad. 

1. Conform advies. 
 
 
2. Conform advies. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 02-10-2018 

 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


