
      

 

          Notulen collegevergadering 12-03-2019 
 

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 12-03-
2019 

  

2 Openbare Besluitenlijst 
collegevergadering 26-02-
2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Aanpassing projectopdracht 
herontwikkeling locatie 
Kampweg 

De projectopdracht herontwikkeling 
locatie Kampweg gewijzigd vaststellen. 

Aanhouden, met het verzoek om duidelijker op te 
nemen: 
- argumenten waarom fietshotel niet mogelijk zou zijn; 
- toeristisch-educatieve insteek komt te vervallen; 
- een stap waarin ruimtelijk- functionele  
   randvoorwaarden als uitgangspunt bij  
  planontwikkeling worden vastgesteld. 

4 Oprichten overkoepelende 
samenwerkingsvorm 
sportverenigingen 

Uw college wordt geadviseerd in te 
stemmen met het faciliteren van de 
sportverenigingen in de gemeente bij het 
oprichten van een nieuwe 
samenwerkingsvorm. 
 

Conform advies. 

5 Resultaten zelfevaluatie BRP 
en PNIK 2018 

1. Kennis te nemen van de resultaten van de 
uitgevoerde zelfevaluaties BRP en PNIK 

2. Het uittreksel en de 
managementrapportage zelfevaluatie BRP 
2018 vast te stellen (College) 

3. Het uittreksel en managementrapportage 
zelfevaluatie PNIK vast te stellen 
(burgemeester) 

1. Voor kennisgeving   
    aangenomen 
2. Conform advies 
 
 
3. Conform advies. 
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6 Renteverlaging kredieten 
schuldhulpverlening 
 

1. In te stemmen met een verlaging van de 
rentetarieven naar 2% met terugwerkende 
kracht naar 1 januari 2019, voor nieuwe 
consumptieve kredieten, garant- en 
bufferkredieten van Kredietbank Limburg;  

2. het verschil in rente-inkomsten aan 
Kredietbank Limburg te compenseren uit 
het bestaande budget voor 
schuldhulpverlening; 

3. de raad te informeren middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

 

1. Conform advies 
 
 
 
 
2. Conform advies 
 
 
 
3. Conform advies. 

7 Verzoek van Schutterij St. 
Joseph St. Geertruid om in 
aanmerking te komen voor 
een extra financiële bijdrage 
voor de organisatie van een 
3-daags evenement 75 jaar 
Liberation Eijsden-Margraten 
en de organisatie van het 
Bondsschuttersfeest 

Het verzoek van Schutterij St. Joseph  
St. Geertruid om in aanmerking te komen 
voor een extra financiële bijdrage voor: 
1. het 3-daags evenement 75 jaar Liberation 

af te wijzen 
2. de organisatie van het 

Bondsschuttersfeest toe te kennen en 
eenmalig een financiële bijdrage te 
verlenen van maximaal € 1.000,00. 

 

1. Conform advies. Er kan geen aanspraak meer  
    gedaan worden op de Tender Liberation 75 jaar.  
    Deze termijn is gesloten en de middelen zijn  
    toegekend. 
 
2. Conform advies. 

8 Samenwerkingsconvenant 
Limburgs Paardensportplan 

1. Het samenwerkingsconvenant vooralsnog 
niet aan te gaan, maar: 

A. na vaststelling van en in lijn met de 
(uitkomsten van de) Visie Buitengewoon 
Buitengebied het verzoek van de Stichting 
Paardensport Limburg opnieuw te 
beoordelen; 

B. wel een (vervolg)gesprek aan te gaan met 
Stichting Paardensport Limburg, waarbij 
dilemma’s en context besproken dienen te 
worden. Het gesprek dient mede om input 
te genereren voor onze nadere 

1. Niet akkoord. Het college wil het convenant wel  
    aangaan, bijdrage ten laste brengen van het LOP en 
    het convenant inbrengen ter bespreking in de  
    Stuurgroep Buitengewoon Buitengebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

visievorming. 
2. Het convenant alsdan zo mogelijk in 

 Lijn-50 verband aan te gaan. 
 

 
2. Niet akkoord. 

9 Gemeenschappelijke 
waarden n.a.v. 
koersdocument 

1. Instemmen met de definitieve versie van 
gemeenschappelijke waarden 

2. Instemmen met de stelling dat de 
kernwaarden de basis vormen voor de 
verdere invulling van de Lijn-50 
samenwerking.  

3. Vervolgstappen (proces t.a.v. de 
kernwaarden) moeten aangegeven 
worden. 

1. Conform advies 
 
2. Conform advies 
 
 
 
3. Conform advies 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 18-03-2019 

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


