
      

 

Notulen collegevergadering 19-02-2019 
 

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 19-02-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 12-02-
2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Strategisch Actieplan 
Middengebied 

1. In te stemmen met het Strategisch Actieplan: ' 
Middengebied Zuid-Limburg Van groene hart 
tot groene long'; 

2. Het Strategisch Actieplan te overhandigen 
aan de Tripool-gemeenten en Marcel Boogers 
als input voor het lobbydocument; 

3. In te stemmen met burgemeester Ramaekers 
(Gulpen-Wittem) en wethouder Van de Broek 
(Beekdaelen) als bestuurlijke woordvoerders 
namens de Middengebied-gemeenten voor de 
aanbieding van het rapport; 

4. In te stemmen met de raadsinformatiebrief (te 
verzenden op 19 februari 2019), mede als 
input voor een informatieve raadsbijeenkomst 
op 11 maart 2019; 

5. In te stemmen met de opdrachtverlening aan 
de gemeentesecretarissen voor het uitwerken 
van een uitvoeringsprogramma en een 
uitvoeringsmodel voor de agenda 
Middengebied; 

6. In te stemmen met de burgermeester en 
wethouder Jacobs als bestuurlijke 
afvaardiging. 

 

1. Conform advies  
 
 
2. Conform advies  
 
 
3. Conform advies  
 
 
 
 
4. Conform advies  
 
 
 
5. Conform advies  
 
 
 
 
6. Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

4 Planning P&C 1ste helft 2019 1. Instemmen met de planning van de 
jaarrekening 2018 

2. Instemmen met de planning van 
Bestuursrapportage (Burap) I-2019 

3. Instemmen met de planning van de Kadernota 
2020 

4. Via de griffie verzoeken een Raads Thema 
Avond te plannen in april ten behoeve van het 
aandragen van onderwerpen voor de 
Kadernota 2020. 

5. Via de griffie aan het presidium te verzoeken 
om de Kadernota 2020 na de 
Collegevergadering d.d. 4 juni 2019 zonder 
financiële toelichting te verstrekken en na de 
Collegevergadering van 11 juni 2019 de 
Kadernota gecompleteerd met de financiële 
toelichting aan de Raad te verstrekken 

 

1. Conform advies  
 
2. Conform advies  
 
3. Conform advies  
 
4. Conform advies  
 
 
 
5. Conform advies. 

5 Exploitatieovereenkomst 
voet- en fietsveer Cramignon 
2019-2022 

1. Instemmen met het een op een gunnen van 
de opdracht tot de exploitatie van de veerpont 
te Eijsden van 2019 tot 2022 aan de huidige 
exploitant, in afwijking van het 
aanbestedingsbeleid 

2. Instemmen met het aangaan van 
bijbehorende exploitatieovereenkomst. 

1. Conform advies 
 
 
 
 
2. Conform advies  

6 Voorraadagenda 2019 
nieuwe vergaderstructuur 
2019 

1. Instemmen met de voorraadagenda 2019, 
aangepast aan de nieuwe vergaderstructuur 
van de Raad; 

2. Het doorleiden van de aangepaste 
voorraadagenda 2019 middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief naar het Presidium en 
Gemeenteraad 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat  
    een viertal agendapunten verwijderd worden  
    vanwege onzekerheid (Vastgoed, Kampweg,  
    Bibliotheekwerk en Toeristenpas) en 1  
    agendapunt wordt toegevoegd (Agenda Lijn-50). 
2. Conform advies besloten. 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7 Plaatsing ondergrondse 
restafvalcontainers 
 

In te stemmen met  
a. Het laten plaatsen van een 5 m3 

ondergrondse restafvalcontainer hoek 
Breusterstraat/Kennedylaan en nabij 
Schinckepoort door Rd4; 

b. Het verwijderen van een  bestaande 
ondergrondse 3m3 glascontainer  aan de 
achterzijde van Plus Supermarkt en 
realisering van een nieuwe 5m3 
ondergrondse naast de nieuwe 
restafvalcontainer Schinckepoort. 

c. Het wijzigen van het Uitvoeringsbesluit 
Afvalstoffenverordening 

Aangehouden. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 26-02-2019 

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


