
      

 

Notulen collegevergadering 09-04-2019 
 

Aanwezig: 
 

Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Dreessen, W.H.J. (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Kool, J.M.F.(Waarnemend secretaris) 
 
Afwezig:  
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 09-04-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 02-04-
2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Verzoek van Fanfare St. 
Gertrudis om in aanmerking 
te komen voor een extra 
financiele bijdrage op grond 
van de Beleidsregel 
subsidies Maatschappelijke 
Accommodaties van de 
geldende subsidie-
verordening. 
 

De raad vragen om in te stemmen met  
het beschikbaar stellen van een extra 
bijdrage van € 56.000,00 voor Fanfare St. 
Gertrudis ten laste van de Reserve 
Gemeenschapshuizen. 

Conform advies. 

4 Omzetten lening Woonpunt 
met garantie gemeente 

Positief te reageren op het verzoek van  
Woonpunt aan de gemeente om ook na 
herstructurering van de lening Woonpunt bij 
de BNG met gemeentegarantie garant te 
blijven staan voor deze lening. 
 

Conform advies. 

5 Klachtenreglement college 
en burgemeester 2019 

Voorstel is om door vaststelling van  
bijgevoegd klachtenreglement, onder 
voorbehoud van positief advies van de 
ondernemingsraad, akkoord te gaan met een 
nieuwe ambtelijke taakverdeling ter uitvoering 
de in hoofdstuk 9.1.2 en 9.1.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven 
procedure voor de behandeling van klachten 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

over een gedraging van de burgemeester of 
van het college van b&w of van een onder de 
verantwoordelijkheid van het college van b&w 
werkzaam persoon. 
 

6 Principeverzoek Rijksweg 
120 Margraten 
 

1. Kennis nemen van het principeverzoek om 
een natuurspeeltuin met 
horecagelegenheid op te richten op het 
perceel Rijksweg 120 in Margraten 

2. Principemedewerking onder voorwaarden 
te verlenen aan het vestigen van een 
natuurspeeltuin met horecagelegenheid op 
bovengenoemd adres. 

 

1. Voor kennisgeving  
    aangenomen 
 
 
2. Conform advies . 

7 Gewijzigd Raadsvoorstel  
Lijn- 50: 
Gemeenschappelijke 
waarden Lijn- 50 
samenwerking 

Instemmen met gewijzigd Raadsvoorstel 
Lijn- 50:  
Gemeenschappelijke waarden Lijn- 50  
Samenwerking. 

Conform advies. 

8  Verzoek vanuit Rd4 
betreffende reinigingsrecht 

De huidige heffingsstructuur waarin  
afvalstoffenheffing voor huishoudens bestaat 
naast het reinigingsrecht voor bedrijven te 
handhaven. 

Conform advies. 

9 Huisvesting Jevemhba 1. In te stemmen met de huisvesting van 
Jeugdvereniging Mheer Banholt (hierna: 
Jevemhba) in het voormalige kleedgebouw 
van Banholtia (Mheerderweg 46);  

2. In te stemmen met benodigde technische 
aanpassingen, veiligheidsmaatregelen en 
onderhoud aan dit gebouw;  

3. Benodigde (onderhouds)uitgaven ten laste 
brengen van de voorziening onderhoud 
gemeentegebouwen (9300007.4343430); 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

4. In te stemmen met de bijgevoegde 
gebruiksovereenkomst. 

 

4. Conform advies  

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 16-04-2019 

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


