
      

 

Notulen collegevergadering 26-03-2019 
 

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) 
Kool, J.M.F. (Loco-Secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1  Openbare agenda 
collegevergadering 26-03-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 18-03-
2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Procesbegeleiding 
dienstverlening 

1. In te stemmen met de beschreven 2 fasen aanpak 
voor de ontwikkeling van onze dienstverlening. 

2. Externe expertise in te schakelen voor de 
procesbegeleiding van fase 1 en de kosten te 
dekken uit het budget DIO 2019. 

3. Vervolgstappen voor fase 2 te bepalen op basis 
van het in fase 1 op te stellen plan van aanpak en 
voorstel voor verdere procesbegeleiding. 

4. De adjunct directeur te mandateren om een 
overeenkomst voor de procesbegeleiding van 
fase 1 aan te gaan. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat   
    de verandermanager rechtstreeks aangestuurd en 
    verantwoording aflegt richting directie en per  
    kwartaal een terugkoppeling plaatsvindt richting  
    College; 
2. Conform advies besloten met dien verstande dat op  
    basis van een duidelijk profiel het wervingstraject  
    per direct wordt opgestart en hiervoor de bureau’s  
    Telengy, BMC en LSPP worden benaderd; 
3. Conform advies besloten met dien verstande dat   
    het resultaat van fase 1 ook moet leiden tot het  
    uitspreken van een duidelijke ambitie; 
4. Conform advies besloten. 
 

4 Voorstel Stichting 
Wielerpromotie Eijsden-
Margraten 2019 en verder 

1. Rol van Stichting Wielerpromotie Eijsden-
Margraten als sparring partner en coördinator van 
de organisatie van de wielerevents (Volta Limburg 
Classic, Jeugdwielercriterium en Bart Brentjens 
Challenge) te handhaven en daartoe een subsidie 
van € 1.000 te verlenen; 

2. Subsidie verlenen ten behoeve van de organisatie 
van de wielerevents: 

 ● Volta Limburg Classic voor € 25.000,00 
 ● Jeugdwielercriterium voor € 3.500,00 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten met dien verstande dat bij 
de volta classic 20.000 euro wordt ingezet voor de  
    herenwedstrijd & 5.000 euro beschikbaar wordt 
gesteld voor de dameswedstrijd specifiek ten behoeve 
van het verstrekken van het prijzengeld waaraan de  
    naam van de gemeente Eijsden-Margraten wordt  
   gekoppeld. 
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 ● Bart Brentjens Challenge voor € 5.000,00 plus € 
5.000,00 per jaar in de periode van 2019 t/m 2022 
onder de voorwaarde dat Limburg Cycling een 
gelijk bedrag verhoogt; 

3. Vooralsnog niet te kandideren voor het NK 
Wielrennen op de weg; 

4. Kandidaat te stellen voor EK Mountainbike 2023; 
 
 
 
 
 
 
5. Stichting Wielerpromotie Eijsden-Margraten te 
berichten conform bijgevoegde concept brief. 
 

 
 
 
 
Punt 3 en 4 aangehouden.  
    Hiertoe in april eerst met o.a.dhr. Frambach en het  
    Huis van de Sport nader overleg voeren over het al  
    dan niet kandidaat stellen voor het NK wielrennen  
    en de te treffen voorbereidingen richting  
    kandidaatstelling c.q.te voeren lobbytraject voor 
    het EK mountainbiken in 2023, waarna er voor  
    deze twee onderdelen een separaat collegevoorstel 
    ter besluitvorming wordt voorgelegd; 
5. Gewijzigd besloten. Op basis van voorgaande  
    besluiten 1 t/m 4 dient de brief te worden 
    aangepast. 

5 Verzoek tot handhaving, 
strijdigheid 
bestemmingsplan, 
omgevingsvergunning en 
Apv op de locatie Mgr. 
Willigersstraat 14 te 
Gronsveld 
 

Instemmen met het deels toewijzen van 
het verzoek tot handhaving, locatie Mgr. 
Willigersstraat Gronsveld en conform het 
handhavingsbeleid een waarschuwingsbrief sturen 
aan de overtreder. 

Aanhouden. 

6 Opstellen transitievisie 
warmte 
 

In afwijking van het aanbestedingsbeleid 
1 op 1 aan DBV opdracht verlenen om op 
basis van werkelijke uren (max € 64.500,-) de 

ontwikkeling van een warmtevisie en de 
transformatie naar aardgasvrije wijken uit te 
voeren. 

 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
a) het plan mede gevoed wordt door het rapport Soete 
b) bestuurlijke afstemming plaatsvindt met Vaals op 
dit thema i.r.t. Lijn- 50. 
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7 Planuitwerking 'Herinrichting 
Diepstraat, Eijsden' 

1. Instemmen met principevoorstel schetsontwerp 
“Herinrichting Diepstraat, Eijsden”, als 
gepresenteerd in de collegevergadering van 12 
maart 

2. Instemmen met de aanpassingen A t/m G, zoals 
beschreven op bladzijde 3; 

3. De planuitwerking “Herinrichting Diepstraat, 
Eijsden” opstarten, gebaseerd op het 
principevoorstel schetsontwerp, waarbij de 
aanpassingen A, B en C (zoals beschreven op 
bladzijde 3) worden meegenomen bij de 
planuitwerking. 

4. De aanpassingen D t/m G (bladzijde 3) worden 
nader onderzocht en besluitvorming hieromtrent 
volgt via een separaat collegevoorstel; 

5. Het afdelingshoofd te mandateren om Geonius 
Infra BV opdracht te verstrekken voor de 
civieltechnische planuitwerking voor het bedrag 
genoemd in de offerte. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
het kenmerk en de datum van het schetsontwerp 
worden opgenomen (kenmerk Z/17/079966-
346075 d.d 12 maart 2019) 

2. Conform advies besloten. 
 

3. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
alle aanpassingen A t/m G (zoals beschreven op 
bladzijde 3) worden meegenomen in de verdere 
planuitwerking. 
  

4. Niet akkoord. Alle aanpassingen A t/m G integraal 
meenemen bij de verdere planvorming. 
 
 

5. Conform advies besloten. 

8 Nationaal en Lokaal 
Sportakkoord 

Instemmen met het opzetten van een  
lokaal sportakkoord en hiertoe de in de  
bijlage toegevoegde intentieverklaring  
ondertekenen. 

Conform advies. 

9 Raadvoorstel 
Gemeenschappelijke 
waarden Lijn 50 
samenwerking 

De raad voor te stellen om: 
  
1. Kennis te nemen van de notitie 

Gemeenschappelijke waarden Lijn-50 
samenwerking; 

2. In te stemmen met de voorgestelde (5) 
gemeenschappelijke waarden voor de Lijn- 50 
samenwerking; 

3. In te stemmen met het voorstel om de onder 1 

 
 
1. Voor kennisgeving aangenomen 
 
 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat  
    aan de kernwaarde “authenticiteit’’ toegevoegd  
    wordt het element mergel/krijtland; 
3. Conform advies besloten; 
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bedoelde gemeenschappelijke waarden als 
afwegingskader in te zetten voor toekomstige 
samenwerkingsprojecten in de Lijn -50 
samenwerking; 

4. In te stemmen met de voortgang van de lopende 
projecten in Lijn-50 verband. 

 

 
 
 
 
4. Niet akkoord. Dit dient te worden verwijderd uit het  
    Raadsvoorstel. 

10 Stand van zaken 
informatiebeveiliging 

1. Kennis te nemen van de 
informatiebeveiligingsactiviteiten en evaluaties die 
in 2018 zijn uitgevoerd. 

2. Kennis te nemen van de 
informatiebeveiligingsincidenten september 2018 
t/m februari 2019 en de hiervan afgeleide brief 
met privacy-incidenten ter kennisgeving naar de 
gemeenteraad te sturen. 

3. In te stemmen met de Collegeverklaring ENSIA 
2018 en deze op te nemen in de jaarrekening 
2018. 

4. Kennis te nemen van de verbeteracties rondom 
informatiebeveiliging en privacy die in 2019 
worden uitgevoerd 

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

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 02-04-2019 

 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De loco-secretaris,       De burgemeester, 
 
 
 
           François Kool                    Dieudonné Akkermans 
 
 
 
 


