
      

 

Notulen collegevergadering 23-10-2018 
 

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 23-10-2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 16-10-2018 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Benoeming dorpsbouwmeester Dhr. R. Brouwers vanaf 1-1-19 tot 1-1-21 
te benoemen als dorpsbouwmeester. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat het 
college verwacht dat de dorpsbouw-meester bij 
gevoelige locaties aangevuld wordt met een 
stedenbouwkundige en/of landschapsarchitect en 
deze als team tot een afweging en advies moeten 
komen. 
 

4 GGD begroting 2019: 
begrotingswijziging 2019 

1. Instemmen met de begrotingswijziging van 
de GGD, in plaats van de raad;  

2. De raad middels brief verzoeken om hiermee 
akkoord te gaan; 

3. De zienswijze kenbaar maken aan de GGD. 
 

1. Conform advies besloten. 
2 en 3 Conform advies besloten. De raad op korte 
termijn te informeren via een raadsinformatiebrief, 
waarin het college de raad vraagt of ze een zienswijze 
kenbaar wil maken aan de GGD. Wethouder Piatek is 
gemandateerd om de inhoud van deze brief te 
bepalen; 
4. 13.364,00 euro bij te ramen 
     in  burap 1 2019;  
5. Algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het 
Rijksvaccinatieprogramma op te nemen, zodat sprake 
is van een budgetneutrale maatregel. 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Het verruimen van de 
gebruiksmogelijkheden van 
gemeenschapshuis ''t 
Patronaat' op de locatie 
Bredeweg 3, 6262 NX te 
Banholt. 

Geen principemedewerking te verlenen 
aan het verruimen van de 
gebruiksmogelijkheden van 
gemeenschapshuis ''t Patronaat' op de 
locatie Bredeweg 3, 6262 NX te Banholt. 

 Conform advies. 

6 Burgemeester Ronckersplein in 
Margraten. 
 

1. Kennis nemen van de historie project 
‘Burgemeester Ronckersplein in Margraten’; 

2. Akkoord gaan met het enkel uitvoeren van 
voorgestelde onderhoudsmaatregelen, e.e.a. 
conform collegebesluit 20-3-2018; 

3. Akkoord gaan met het aanvragen van een 
kapvergunning voor het kappen van boom 8 
en 10 op het Burgemeester Ronckersplein;  

4. Herplant plicht van drie bomen opleggen 
binnen een termijn van vijf jaar, na kap 
bovengenoemde bomen. 

 

1. voor kennisgeving  
    aangenomen 
2. conform advies besloten 
3. conform advies besloten 
4. conform advies besloten. 
 

 
 
Vastgesteld in de B&W vergadering 30-10-2018 

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


