
      

 

Notulen collegevergadering 16-4-2019 
 
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 Opernbare agenda 
collegevergaqdering 16-4-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 16-4-
2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3 begroting Veiligheidsregio 
Zuid-Limburg 2020 

De raad voor te stellen: 
1. Als zienswijze over de begroting 2020 van de 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het MCC 
kenbaar te maken, dat de raad ermee kan 
instemmen. 

2. Als zienswijze over de begrotingswijziging 
2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg 
kenbaar te maken, dat de raad ermee kan 
instemmen. 

3. De gevolgen van de begroting 2020 voor 
Eijsden-Margraten (nadelig € 276.950) te 
verwerken in de Kadernota 2020-2023. 

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

4 Ontwerpbegroting 2020 
Gemeenschappelijke 
Regeling BsGW 

1. Als zienswijze over: 
 ● de ontwerpbegroting 2020 en  
 ● de meerjarenraming 2021-2024 van de BsGW 

kenbaar te maken, dat de Raad niet kan 
instemmen, aangezien er geen noodzaak is 
om de post onvoorziene uitgaven te verhogen 
en er sprake is van een te hoge ophoging van 
het weerstandsvermogen; 

 
2. Bij ongewijzigd vastgestelde begroting BsGW 

de aanvulling van het weerstandsvermogen te 
dekken uit de algemene reserve.  

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat  
    aan de zienswijze wordt toegevoegd 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. 
 
 
 
2. Conform advies besloten. 
 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

3. De definitieve bijraming van het budget op te 
nemen in onze begroting 2020-2024 

 

3. Conform advies besloten. 

5 Raadsvoorstel tot vaststelling 
van de kernwaarden 
Buitengewoon Buitengebied 

De raad voorstellen, conform bijgevoegd  
raadsvoorstel, om de kernwaarden  
Buitengewoon Buitengebied vast te  
stellen. 

Conform advies. 

6 Toetreding 
Gemeenschappelijke 
Regeling RHCL 

1. Het RHCL schriftelijk te berichten dat onze 
gemeente niet per 1-1-2020 toetreedt tot de 
Gemeenschappelijke Regeling RHCL 

2. Een eventuele, toekomstige toetreding tot een 
Gemeenschappelijke Regeling af laten 
hangen van de ontwikkelsnelheid van het 
digitale werken binnen onze organisatie en 
afstemming met de lijn-50-gemeenten 

 
 

1. Conform advies.  
2. Conform advies. 

7 Onkruidbestrijding op 
verhardingen 2019. 

Instemmen met: 
1. Vaessen Maastricht onkruidbeheersing op 

verhardingen 2019 in de gemeente Eijsden-
Margraten te gunnen met de mogelijkheid om 
maximaal 2 keer met 1 jaar te verlengen.  

2. Afdelingshoofd openbare ruimte te 
mandateren voor opdrachtverstrekking voor 
de uitvoering van de onkruidbeheersing 2019. 

1. Conform advies. 
 
 
 
 
2. Conform advies.  

8 Preventieve logopedie 0-12 
jaar 

Instemmen met het 1 op 1 gunnen van de 
opdracht preventie van logopedie 0-12  
jaar aan BCO Advies voor de periode van 
één schooljaar 
 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9 Aanbestedingsproces 
accountantscontrole 2019-
2022 

In te stemmen met: 
1. Het beschreven proces betreffende de 

aanbesteding van de accountantsdienst voor 
de boekjaren 2019-2022. 

2. Het bijgevoegde Programma van eisen. 
3. Het proces en het programma van eisen 

betreffende de aanbesteding van de 
accountantsdienst voor de boekjaren 2019-
2022 ter vaststelling voor te leggen aan de 
Raad. 

 
 

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

10 Gemeenschappelijke 
regeling Gegevenshuis 

De raad voor te stellen als zienswijze  
over: 
 ● de bijgestelde begroting 2019 Gegevenshuis 
 ● de begroting 2020 / meerjarenraming 2020 – 

2023 van het Gegevenshuis 
kenbaar te maken, dat de Raad ermee in  
kan stemmen. 
 

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

11 Rekening 2018 en ontwerp-
begroting 2020 Rd4 
 

De Raad voor te stellen als zienswijze  
over: 
 ● De begrotingswijziging Rd4 2019 
 ● De ontwerpbegroting Rd4 2020 
kenbaar te maken, dat de Raad ermee in 
kan stemmen 

Gewijzigd besloten. Ten aanzien van de ontwerp-
begroting 2020 van Rd4 als zienswijze kenbaar te 
maken dat het automatisch doorbelasten van 
indexeringen (prijs- en loonindex) niet akkoord wordt 
bevonden. Partijen worden opgeroepen om met 
voorstellen rondom kostenreductie te komen. 

12 Implementatie 
Omgevingswet Plan van 
Aanpak Eijsden-Margraten 
en Lijn50 Omgevingsvisie 

1. De Startnotitie Implementatie Omgevingswet 
Eijsden-Margraten d.d. 10 april 2019 
vaststellen. 

2. Het Plan van Aanpak Omgevingsvisie Lijn 50 
d.d. 10 maart 2019 vaststellen. 

3. Kennis nemen van de memo 
'bewustwordings- en opleidingstraject 
Omgevingswet'. 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 
 
 

13 Aanpassing projectopdracht 
herontwikkeling locatie 
Kampweg 

De projectopdracht herontwikkeling  
locatie Kampweg gewijzigd vaststellen. 

Conform advies. 

14 Projectplan Vuursteenmijnen 
en infocentrum archeologie 
Rijckholt 

1. Instemmen met bijgevoegde projectopdracht 
versie 2019.03.19; 

2. Instemmen met de conceptaanvraag 
projectplan LEADER Zuid-Limburg; 

3. Instemmen met financiële bijdrage aan dit 
project, zijnde € 45.000 voor de cofinanciering 
voor het burgerparticipatietraject LEADER 
Zuid-Limburg en            € 20.000 voor de 
Expeditie filmproducties voor de jaren 2019 
tot en met 2021; 

4. Afdelingshoofd Fysieke Leefomgeving 
mandateren voor het tekenen van het 
formulier: verklaring cofinanciering pop3 
(LEADER). 

5. Instemmen met het verstrekken van maximaal 
€ 200.000 als voorfinanciering voor het 
LEADER project voor de duur van maximaal 4 
jaar. 

 
 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

15 Gezamenlijk raadsvoorstel 
Lijn 50 inzake: 
Startsubsidie en advies 
aanwijzing nieuwe Omroep 
3Heuvelland 

Het college verzoekt middels bijgevoegd 
raadsvoorstel de raad om: 

1. Een advies vanuit de raden af te geven aan 
het Commissariaat voor de Media inzake de 
aanwijzing voor de nieuwe Omroep 
3Heuvelland; 

2. Voor de opstart de nieuwe omroep een 
eenmalige startsubsidie toe te kennen van in 
totaal € 15.000, gelijkelijk te verdelen over de 
3 Lijn-50 gemeenten (elk € 5.000), met als 
randvoorwaarde dat alle 3 de gemeenteraden 
hiermee instemmen en dat toekenning van 
het Commissariaat voor de Media voor de 
machtiging zal worden verleend. 

 
 
1. Conform advies  
 
 
 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat het  
    college uitspreekt uitsluitend een bijdrage te leveren 
    van  € 5000 als aanloopkosten voor het mogelijk  
    maken van de fusie.  

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 23-4-2019 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           Waarnemend secretaris,       De burgemeester, 
 
 
 
           François Kool        Dieudonné Akkermans 
 


