
      

 

Notulen collegevergadering 4-12-2018 
 

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 4-12-
2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 27-11-
2018 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Vaststelling calamiteitenplan 
archieven gemeente Eijsden-
Margraten 

1. Vaststellen voorliggend calamiteitenplan archieven 
gemeente Eijsden-Margraten  

2. Het vastgestelde calamiteitenplan als bijlage voegen 
bij het op 12 december 2017 door uw college 
vastgestelde Informatiebeveiligingsplan 12-12-2017 

 

1. Conform advies 
 
2. Conform advies. 

4 Nadere regels 
peuterprogramma en vve 
programma 2019 

1. Instemmen met de 'nadere regels peuter- en vve-
programma gemeente Eijsden-Margraten 2019', met 
ingang van 1 januari 2019; 

2. Het begin 2019 informeren van de Raad begin 
middels een raadsinformatiebrief. 

 

1. Conform advies 
 
 
2. Conform advies. 

 

6 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 procesbewaking; 
en 

Aanhouden. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

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  11-12-2018 
 

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


