
      

 

Notulen collegevergadering 28-5-2019 
 

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, F. (De waarnemend secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 28-5-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 21-5-
2019 

Vaststellen. Akkoord, met inbegrip van beslispunt 5 waarbij geconcludeerd 
wordt dat hiermede de compensatie-verplichtingen van de hier in 
te vullen locaties van verplaatsende winkeliers richting centrum 
Eijsden zijn afgerond. 

3 Beslissing op bezwaar tegen 
besluit tot openbaarmaking 
van document 

Het bezwaarschrift tegen de beslissing  
Tot openbaarmaking van een  
document, betreffende een extern  
juridisch advies over grafrechten, niet- 
ontvankelijk te verklaren. 
 

Conform advies. 

4 Grondwerk Joseph 
Partounsstraat 

De opdracht voor de grondwerk- 
zaamheden t.b.v. de tijdelijke  
woningen aan de Joseph  
Partounsstraat te Eijsden, in afwijking 
van het aanbestedingsbeleid  
te gunnen aan Jos van Laa.r 
 

Conform advies. 

5 Raadsvoorstel: jaarrekening 
2018 

1. De jaarrekening 2018 ter vaststelling 
aan de raad aanbieden en 
voorstellen het negatieve saldo ad. 
€ 224.186 te onttrekken uit de 
algemene reserve 

2. De raad voorstellen de doelstelling, 
omvang en storting van de reserve 
frictiekosten te wijzigen 

3. De raad voor te stellen € 160.143 te 
storten in de reserve frictie kosten 
ten laste van de algemene reserve 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat het  
    persbericht wordt aangepast; 
 
 
 
2. Conform advies;  
 
 
3. Conform advies.  



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 

6 Verlenging JOGG ( jongeren 
op gezond gewicht) 2019, 
2020,2021. 

1. De deelname aan JOGG Nederland 
verlengen met 3 jaar: 2019 t/m 
2021. 

2. De jaarlijkse fee kosten ad. € 3.750,- 
dekken uit budget BOS project 
6670300-4424105. 

 

1. Conform advies; 
 
  
       2.   Conform advies.  

7 Raadsvoorstel Beleidsplan 
Jeugd 2019-2022 ZL 

1. Instemmen met de geëvalueerde 
inspraakreacties op het beleidsplan 
Jeugd Zuid-Limburg 2019-2022. 

2. Instemmen met bijgevoegd 
raadsvoorstel en daarmee de 
gemeenteraad te verzoeken het 
beleidsplan Jeugd Zuid-Limburg 
2019-2022 vast te stellen. 

 

Aanhouden, met inachtneming van de volgende afspraak: binnen 
drie weken een integrale sessie beleggen om een beeld op te 
halen waaruit een oordeel en besluit kan worden genomen. Het 
afdelingshoofd M&S, afdelingshoofd Financiën, de controller en 1 
inhoudelijk ambtenaar bereiden dit voor. Doel is in beeld brengen 
hoe we onder andere wendbaarder kunnen worden om te komen 
tot een duurzamere toekomstbestendigere jeugdzorg en wat hierbij 
beïnvloedbare factoren zijn. 
 

8 Uitvoeringsplan Openbare 
Verlichting 
 

1. Uitvoeringsplan Openbare 
Verlichting gemeente Eijsden-
Margraten vaststellen. 

2. Ziut bv. opdracht verlenen voor de 
uitvoering van de werkzaamheden 
‘planmatig vervangen openbare 
verlichting 2019’ conform offerte 
OF-20601 d.d. 9 mei 2019. 

 

1. Conform advies besloten; 
 
 
       2.   Conform advies besloten. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9 Raadsvoorstel tijdelijke 
versoepeling compensatie-
eisen Structuurvisie Wonen 
ZL 

1. De raad voor te stellen om de 
compensatie-eisen van de 
Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg 
tijdelijk te verruimen, conform 
bijgevoegd raadsvoorstel; 

2. Na instemming van de raad de 
beleidsregel 'Financiële 
compensatie kleine 
woningbouwinitiatieven' te 
verruimen van maximaal 5 naar 
maximaal 25 financieel te 
compenseren woningen. 

 

Aanhouden. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 4-6-2019 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De waarnemend secretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
          François Kool    Dieudonné Akkermans 
 


