
      

 

Notulen collegevergadering 20-11-2018 
 

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 20-11-
2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 13-11-
2018 

Vaststellen.  Conform advies, met dien verstande dat de 
besluitvorming van de gladheidsbestrijding nog wordt 
overgenomen. 

3 Opzet geluidmetingen 
vliegtuiglawaai luchthaven 
Bierset door SensorNet 

In te stemmen met de verzending van bijgaande 
conceptbrief naar de commissie Fysiek, Milieu en 
Economie. 

Conform advies.  

4 BHV processen en protocollen 1. De ondernemingsraad instemming vragen voor 
het vaststellen van de volgende processen en 
protocollen: 

a. Bijgewerkte protocollen agressie, overval en 
bommelding/verdachte    post 

b. Huisregels medewerkers en bezoekers 
c. Cameraprotocol 
d. Stappenplan om te komen tot lokaalverbod 
2. Onder voorwaarde van instemming van de 

Ondernemingsraad, instemmen met 
bovenstaande processen en protocollen en 
deze vaststellen. 

1. a t/m d. conform advies  
2. Conform advies.   

5 Gezamenlijk collegevoorstel 
Groene gemeenten Zuid-
Limburg 

Instemmen met het gezamenlijk collegevoorstel  
Groene gemeenten Zuid-Limburg. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Aanvraag vergoeding eerste 
inrichting basisschool 
Tangram Eijsden 
 

1. Toekennen van € 22.097,25 voor aanschaf 
eerste inrichting basisschool Tangram in 
Eijsden;  

2. Het gevraagde bedrag bij te ramen in de 
Tweede Bestuursrapportage 2018. 

 

1. Conform advies 
2. Conform advies. 

7 Uitvoering motie Opslagruimte 
voor Culturele attributen 

Instemmen met bijgevoegd voorstel tot het  
uitvoeren van een behoefte onderzoek onder de  
(culturele) verenigingen in Eijsden-Margraten die 
hebben aangegeven problemen te ervaren met  
opslag voor hun materiaal. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
enquête wat breder geframed dient te worden en dat alle 
verenigingen (opgenomen in de subsidie-verordening) 
binnen de gemeente benaderd worden. 
 

8 Subsidieverzoek van 
Koninklijke Harmonie Mheer 
om in aanmerking te komen 
voor een bijdrage in de kosten 
van een gezamenlijk 
galaconcert op 2 december 
a.s. in het Theater aan het 
Vrijthof. 

Gelet op het bepaalde in de geldende  
subsidieverordening het subsidieverzoek om in 
aanmerking te komen voor een bijdrage in de  
kosten van een gezamenlijk galaconcert op 2  
december 2018 in Theater aan het Vrijthof  af te 
wijzen. 

Niet akkoord. Het college besluit om € 1.000,-- bij te 
dragen aan het jubileum van de harmonie van Mheer om 
de muzikale verdiensten van de heer Dobbelstein, die in 
2014 de erepenning in zilver heeft ontvangen, voor onze 
gemeente te onderstrepen. 
 

9 Wijziging klachtenregeling Advies aan uw college en aan de burgemeester  
is om te besluiten om; 
1. de klachtenregeling college en burgemeester 

Eijsden-Margraten 2018 vast te stellen en 
daarmee:  

a. de directie mandaat te verlenen om klachten 
ex 9.1.2. Awb jegens ambtenaren (m.u.v. 
gemeentesecretaris en adjunct-directeur) af te 
doen en om te beslissen tot het niet in 
behandeling nemen van klachten o.g.v. artikel 
9:8 lid 2 Awb; en 

b. de nadruk bij klachtenbehandeling meer te 
leggen op bemiddeling en daartoe 
bemiddelaars aan te wijzen; 

c. team AJZ (in de rol van klachtencoördinator) 
verantwoordelijk te maken voor de 

Aangehouden. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

procesbewaking; en 
d. de klachtencoördinator mandaat te verlenen 

tot het nemen van een beslissing tot het niet in 
behandeling nemen van een klacht o.g.v. 
artikel 9:8 lid 1 Awb, of het afzien van verdere 
behandeling o.g.v. artikel 9:5 Awb;  

e. een onafhankelijke externe commissie (te 
noemen; 'Externe adviescommissie voor 
klachten jegens ambtenaren van de gemeente 
Eijsden-Margraten') voortaan advies te laten 
uitbrengen over klachten jegens ambtenaren 
(niet zijnde de griffier, of de griffie-
ondersteuning) en daarmee afdeling 9.1.3 
Awb in aanvulling op afdeling 9.1.2 Awb van 
toepassing te verklaren; en  

2. de leden van de huidige kamer 
personeelszaken van de intergemeentelijke 
commissie bezwaarschriften te benoemen als 
leden van die onafhankelijke 
klachtencommissie; 

3. de raad middels bijgevoegd raadsvoorstel te 
informeren over dit besluit en voor te stellen 
om de Verordening interne klachtbehandeling 
gemeente Eijsden-Margraten 2014 in te 
trekken en de klachtenregeling raad Eijsden-
Margraten 2018 vast te stellen. 

 
 
Vastgesteld in de B&W vergadering 27-11-2018 

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

Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans
 


