
      

 

Notulen collegevergadering 18-3-2019 
 

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 
collegvergadering 18-3-2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 12-3-
2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Artikel 34 vraag Herkenrade, 
Bruisterbosch 

Instemmen met bijgevoegde reactiebrief 
aangaande de artikel 34 vraag over het  
voorbereidingskrediet weg Herkenrade  
naar Bruisterbosch, het Project Groot  
Welsden en Mergeldelsweg. 
 

Conform advies. 

4 Jaarprogramma IKL 2019 
 

Instemmen met het voorliggende  
jaarprogramma IKL 2019. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
heer Akkermans niet deel heeft genomen aan de 
beraadslagingen en besluitvorming. 
 

5 Benoeming 
plaatsvervangend 
dorpsbouwmeester 

1. De heer H.F.M.J. Verheij per 1 april 2019 te 
benoemen tot plaatsvervangend 
dorpsbouwmeester voor een periode van 3 
jaar, mits de gemeente Valkenburg aan de 
Geul en de gemeente Gulpen-Wittem de 
heer H.F.M.J. Verheij ook tot 
plaatsvervangend dorps cq. 
stadsbouwmeester benoemen;   

2. De gemeenteraad te informeren via 
bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 

1. Conform advies. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Vaststellen Lokale Woonvisie 
Eijsden-Margraten 2019-
2025 

1. De concept Woonvisie 2019-2025 'Samen 
bouwen aan de toekomst' op 23 april a.s. ter 
vaststelling aan te bieden aan de raad, 
conform bijgevoegd concept raadsvoorstel. 

2. Uitvoering te geven aan de afspraken zoals 
vastgelegd zijn in de woonvisie. 

3. Tweejaarlijks te monitoren en de raad 
hierover te rapporteren. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat  
    voordat het document wordt aangeboden aan de  
    raad, wijzigingen worden doorgevoerd; 
 
2. Conform advies  
 
3. Conform advies.  

7 Raadsvoorstel Meerjarig 
uitvoeringsprogramma 
energie 2019-2022 

1. Conform bijgaand aan te treffen concept 
de raad voor te stellen om het voor de 
periode 2019-2022 opgestelde meerjarig 
uitvoeringsprogramma energie vast te 
stellen. 

2. De financiële middelen die meerjarig nodig 
zijn, zullen worden meegenomen in de 
kadernota 2020. 
 

Aangehouden. 

8 Jaarprogramma LOP 2019 1. Kennis nemen van de evaluatie 
jaarprogramma 2018 

2. Instemmen met het in dit collegevoorstel 
opgenomen Jaarprogramma LOP 2019. 

 

1. Voor kennisgeving aangenomen. 
 
2. Conform advies besloten. 

9  Informeren en mandatering 
interreg V-A EMR People to 
People inzake Cramignon 
traditie 

1. Kennis nemen van de aanvraag Interreg V-A 
EMR People to People ten behoeve van de 
traditie van de 'Cramignon'; 

2. Instemmen met het mandateren van 
wethouder Gerry Jacobs voor de 
ondertekening en formele indiening van 
deze interreg aanvraag. 

 

1. Conform advies. 
 
 
2. Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

10 Verzoek van Fanfare St. 
Gertrudis om in aanmerking 
te komen voor de 
opvolgende cyclus op grond 
van de Beleidsregel 
Subsidies Maatschappelijke 
Accommodaties van de 
geldende 
subsidieverordening 

Het verzoek van Fanfare St. Gertrudis om 
in aanmerking te komen voor een extra  
financiële bijdrage af te wijzen. 

Niet akkoord. Het college wil op basis van artikel 64 
van de subsidieverordening gebruik maken van de 
afwijkingsmogelijkheid. De subsidie zal verstrekt 
worden onder voorwaarde dat de raad kan 
instemmen met een toekenning uit de reserve 
gemeenschapshuizen. Wethouder Custers neemt 
niet mee aan de beraadslagingen en de 
besluitvorming. 
 
 

11 Lobbydocument BMC/ 
Boogers: Samen maken we 
Nederland groter, Invitatie 
voor versterkt partnerschap 
Provincie - regio Zuid-
Limburg 
Speerpunten 
samenwerkingsagenda 2019-
2023 
 
 

Geadviseerd wordt: 
1. In te stemmen met het lobbydocument 

‘Samen maken we Nederland groter’ (versie 
14 maart 2019) 

2. In te stemmen met bijgevoegde reactie naar 
de Tripool-gemeenten. 

3. In te stemmen met een gezamenlijk lobby- 
en communicatietraject met Tripool met 
betrekking tot ‘Samen maken we Nederland 
groter’ naast de eigenstandige uitwerking 
van het Strategisch Actieplan 
Middengebied. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
het college dit graag wil bespreken in de eerst-  
    volgende beeldvormende vergadering van de  
    gemeenteraad. 
2. Conform advies.  
 
3. Conform advies.  

 
 

 
 
Vastgesteld in de B&W vergadering 26-3-2019 

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


