
      

 

Notulen collegevergadering 23-4-2019 
 

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. (Waarnemend secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 23-4-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 16-4-
2019 

Vaststellen. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
1. ten aanzien van de verbonden partijen de  
    gemeenteraad wordt verzocht een zienswijze in   
    te dienen waarin aangegeven wordt dat het 
    automatisch doorbelasten van indexeringen (prijs en 
    loonindex) niet akkoord wordt bevonden 
    en dat partijen worden opgeroepen om met voor- 
    stellen rondom kostenreductie te komen. 
 
2. Agendapunt 15:het raadsvoorstel rondom de fusie  
    Maas en Mergelland, opgesteld vanuit de  
    gemeente Gulpen-Wittem wordt overgenomen en  
    wordt doorgeleid richting raad, waarbij het College  
    uitspreekt uitsluitend een bijdrage te leveren van  
    5.000 euro als aanloopkosten voor het mogelijk maken 
     van de fusie. 

3 Verantwoordingsrapportages 
BAG en BGT 

De adviesrapportages BAG en BGT vast  
te stellen. 

Conform advies. 

4 Regionaal Risicoprofiel 
Veiligheidsregio Zuid-
Limburg 

Voorgesteld wordt om:  
1. In te stemmen met het Regionaal 

Risicoprofiel Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 
2. De gemeenteraad middels brief te 

informeren en hen te verzoeken binnen 7 
dagen na dagtekening eventuele wezenlijke 
c.q. noemenswaardige wensen en 
bedenkingen ter kennis te brengen van het 
college. 

 

1. Conform advies.  
 
 
2. Conform advies.  



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Werkprogramma 2019, 
jaarrekening 2018, 
ontwerpbegroting 2020 en 
meerjarenraming 2021-2023 
RUD Zuid Limburg 

1. Het werkprogramma 2019  
gemeente Eijsden-Margraten  
vast te stellen; 

2. De Raad voor te stellen als  
zienswijze over de: 
      •de ontwerpbegroting 2020  
       RUDZL  
      •meerjarenraming 2021-2023  
       RUDZL  
kenbaar te maken dat de Raad  
ermee kan instemmen 

3. Het bedrag van € 3357,- te  
verwerken in onze Begroting  
2020-2023 
 

1. Conform advies  
 
 
2. Gewijzigd besloten. Ten aanzien van de ontwerp- 
    begroting 2020 van de RUD  als zienswijze kenbaar te  
    maken dat het automatisch doorbelasten van  
    indexeringen (prijs- en loonindex) niet akkoord  
    wordt bevonden en dat partijen worden opgeroepen 
    om met voorstellen rondom kostenreductie te komen. 
 
 
3. Conform advies. 

6 Begroting GGD Zuid Limburg 
2020 en begrotingswijziging 
2019 

De raad voor te stellen om: 
1. Als zienswijze over: 
 ● De begrotingswijziging 2019 van de GGD 
 ● De begroting 2020 GGD 
 ● Het meerjarenperspectief 2020-2023 GGD 
    kenbaar te maken dat de raad ermee kan 

instemmen; 
2. De extra bijdrage ad. €41.708 op te nemen 

in de eerste bestuursrapportage 2019. 
3. Een structurele verhoging van 

begrotingspost basisgezondheidszorg in 
2020 met € 59.015,-; 

4. Een structurele verhoging van 
begrotingspost jeugdzorg in 2020 met € 
58.568,-; 

 

1. Gewijzigd besloten. Ten aanzien van de begroting  
    2020 van de GGD als zienswijze kenbaar te  
    maken dat het automatisch doorbelasten van  
    indexeringen (prijs- en loonindex) niet akkoord  
    wordt bevonden en partijen worden opgeroepen om  
    Met voorstellen rondom kostenreductie te komen. 
 
2. conform advies. 
 
3. conform advies. 
 
 
4. conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7 Omnibuzz: 
Begrotingswijziging 2019-1 
en begroting 2020 ev 

De raad voor te stellen: 
Als zienswijze over de concepten van de 
eerste begrotingswijziging 2019, de  
begroting 2020 respectievelijk het  
meerjarenperspectief 2021-2023 kenbaar 
te maken, dat de Raad hier niet mee in  
kan stemmen en dit als volgt te  
formuleren: 
1. De hoogte van de indirecte kosten, 

omvattende de kosten van regie en planning 
plus die van bedrijfsvoering, staan in een 
scheve verhouding ten opzichte van de 
daadwerkelijke vervoerskosten. Om tot een 
acceptabele verhouding te komen dienen de 
indirecte kosten verder neerwaarts 
bijgesteld te worden. De tot nu 
doorgevoerde kostenreductie via 
vermindering van de formatie is 
ontoereikend; 

  
2. In samenhang met het hierboven vermelde: 

de rol c.q. taakopdracht die Omnibuzz 
zichzelf toedicht, te weten het uitgroeien tot 
een kenniscentrum op vervoersgebied, is te 
ruim. Omnibuzz dient zich te beperken tot 
de taak waarvoor deze organisatie in het 
leven is geroepen, te weten het optreden als 
makelaar tussen de Wmo-cliënten en de 
vervoersbedrijven. Daarmee kunnen de 
organisatiekosten verder beperkt worden; 

  
3. Het door Omnibuzz voorgenomen 

onderzoek naar een andere opzet van 
verdeling van de indirecte kosten over de 
deelnemende gemeenten wordt 

Conform advies besloten, met dien verstande dat aan de 
zienswijze wordt toegevoegd dat het automatisch door-
belasten van indexeringen (prijs- en loonindex) niet 
akkoord wordt bevonden en dat partijen worden opge-
roepen om met voorstellen rondom kostenreductie te 
komen. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

ondersteund. De huidige opzet leidt ertoe, 
dat Eijsden-Margraten verhoudingsgewijs 
meer bijdraagt in de indirecte kosten dan 
gemeenten met een (veel) hogere 
vervoersvraag. Geopteerd wordt voor het 
systeem, waarbij de hoogte van de indirecte 
kosten per gemeente bepaald worden door 
de daadwerkelijke vervoersvraag vanuit een 
gemeente; 

  
4. De vernieuwing van Omnibuzz in 2016 is 

geïnitieerd om te komen tot een efficiënte 
organisatie en daarmee tot 
kostenbesparing, dit met handhaving van 
de omvang, de diversiteit en het 
kwaliteitsniveau voor mensen die op 
collectief vraagafhankelijk vervoer zijn 
aangewezen. Ook de voorliggende 
begrotingen maken deze ambitie niet waar. 
Derhalve wordt gepersisteerd bij de in 
2018 kenbaar gemaakte zienswijze, dat 
alle aspecten rondom Omnibuzz, en dan 
met name de effecten van aanpassing c.q. 
uitbreiding van de gemeenschappelijke 
regeling, in 2020 onafhankelijk 
geëvalueerd worden. 

Bij een ongewijzigd vastgestelde  
begroting van Omnibuzz het extra  
gevraagde bedrag in 2019 bij te ramen in 
de Eerste Bestuursrapportage 2019 en  
de bedragen vanaf 2020 bij te ramen in de 
Meerjarenbegroting 2020-2023. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

8 Het realiseren van een 
woning in de voormalige 
schuur op locatie Oude 
Akerstraat te Bemelen 

Vaststellen dat er een positieve  
grondhouding bestaat ten aanzien van  
het wijzigen van de bestemming van  
bedrijfswoning naar wonen en het  
toevoegen van een woning op het adres  
Oude Akerstraat 24 te Bemelen, onder  
voorwaarde dat +/- 220 m2 aan  
bijgebouwen wordt gesloopt. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
afgezien wordt van de gestelde voorwaarden rondom 
sloop. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 30-4-2019 

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


