
      

 

Notulen collegevergadering 02-07-2019 
 

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 02-07-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 26-06-
2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Vaststelling beleidsnotitie 
particuliere vakantieverhuur 

De beleidsnotitie particuliere  
vakantieverhuur d.d. 2 juli 2019  
vaststellen. 

1. Conform advies 
2. I.v.m. het verkrijgen van data rondom de 
toeristenbelasting  
    wordt een overleg ingepland met de directeur van 
de  
    Bsgw. 
 

4 Continueren storing- en 
onderhoudscontract voor 
2019 

1. Instemmen met verlenging van de bestaande 
opdracht tot onderhoud én het oplossen van 
storingen aan pompinstallaties aan CURO 
Pomptechniek B.V. tot 1 januari 2020. 

 
2. Mandateren afdelingshoofd Openbare  
    Ruimte voor ondertekening  
    opdrachten. 
 

Conform advies. 

5 Verzoek van Stg. 
Steuncomité Harmonie 
Amicitia Banholt om in 
aanmerking te komen voor 
een reguliere subsidie. 

Het verzoek van Stg. Steuncomité 
Harmonie Amicitia Banholt om in  
aanmerking te komen voor een regulier  
subsidie af te wijzen. 

Conform advies.  

6 Plan van aanpak 
groenbeleidsplan 
 

Vaststellen van plan van aanpak  
Groenbeleidsplan 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7 Straatnaam in Cadier en 
Keer 

Toekennen van de straatnaam 'Albert  
Strahlestraat' te Cadier en Keer. 

Conform advies. 

8 Verkeersveilig inrichten 
Gasthuis / Wolfshuis 

1. Kennis te nemen van bijgevoegde tekeningen 
en overige bijlagen; 

2. Akkoord te gaan om het project meervoudig 
onderhands aan te besteden; 

3. Akkoord te gaan met het gunningscriteria 
‘laagste prijs’; 

4. Akkoord gaan met de uit te nodigen 
aannemers; 

5. Het afdelingshoofd te mandateren om de 
aanbestedingsprocedure af te handelen incl. 
opdracht verlening. 

Aanhouden en bespreken met Portefeuillehouder. 

9 De landelijke richtlijn Bouw- 
en Sloopveiligheid 

De landelijke richtlijn Bouw- en  
Sloopveiligheid als gemeentelijk  
uitvoeringsbeleid vast te stellen. 

Conform advies. 

10 Verzoek van Stichting 
Dracula om in aanmerking te 
komen voor een tweeledig 
subsidie in het kader van het 
50-jarig jubileum. 

1.Stichting Dracula een extra financiële bijdrage 
beschikbaar te stellen van voorlopig maximaal 
€ 150,00 als een jubileumbijdrage.  

2.Op grond van het bepaalde in de Algemene 
Subsidieverordening het verzoek voor een 
bijdrage in de kosten van uitgifte van een 
jubileumboek af te wijzen. 

Aangehouden. 

11 Verrekening neveninkomsten 
politieke ambtsdragers 2018 

1. Kennis te nemen van de adviezen van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties met betrekking tot de 
neveninkomsten 2018. 

2. Op basis van de gedane opgave te besluiten 
dat over 2018 voor: 

a. Burgemeester Akkermans geen verrekening 
dient plaats te vinden. 

b. Wethouder Custers geen verrekening dient 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

plaats te vinden. 
c. Wethouder Piatek geen verrekening dient plaats 

te vinden. 
d. Wethouder Dreessen geen verrekening dienst 

plaats te vinden. 
e. Wethouder Jacobs geen verrekening dient 

plaats te vinden. 
f. Voormalig wethouder Willems geen verrekening 

dient plaats te vinden. 
g. Voormalig wethouder Bisscheroux geen 

verrekening dient plaats te vinden. 
h. Voormalig wethouder Opreij geen verrekening 

dient plaats te vinden. 
3. Dit besluit door HRM te laten verwerken in de 

daartoe bestemde applicatie van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

12 Cameratoezicht 
bedrijventerreinen 

  Voorgesteld wordt om in te stemmen met: 

1. Het project ‘Cameratoezicht’ uit te voeren 
conform bijgevoegde site survey rapporten 
d.d. 13 mei 2019; 

2. Het opstarten van de 
aanbestedingsprocedure; 

3. Het afdelingshoofd te mandateren om het 
project in 2019 verder af te handelen, o.a. 
tot gunning over te gaan, mits 
projectkosten passen binnen het 
beschikbaar gestelde budget. 
 

Aangehouden. 

13 Beantwoording Artikel 36 
vragen Köbbesweg 

Instemmen met de brief betreffende  
beantwoording artikel 36 vragen vanuit  
de CDA fractie en informeren andere  
raadsleden over de verkeerssituatie  
Köbbesweg. 

Conform advies. 
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14 Uitvoeringsprogramma Van 
groen hart tot groene long - 
agenda Middengebied 

1. In te stemmen met de contouren van het 
uitvoeringsprogramma Van groen hart tot 
groene long en aan de verdere uitvoering 
inhoud te geven; 

2. In te stemmen met het uitvoeringsmodel; 
3. In te stemmen met de ontwikkeling van een 

samenwerkingsovereenkomst en een 
gezamenlijke begrotingstekst; 

4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van 
(richtinggevend vanaf 2020) €3 per inwoner per 
jaar voor de duur van drie jaar als 
uitvoeringsbudget en begin 2021 een evaluatie 
uit te voeren; 

5. In te stemmen met het door de gemeente 
Eijsden-Margraten beschikbaar stellen van € 
77.712,- per jaar voor de duur van drie jaar als 
uitvoeringsbudget; 

6. Zo spoedig mogelijk na de gezamenlijke 
besluitvorming (2 juli 2019) een bestuurlijk 
overleg Middengebied entameren om (alsnog) 
een gezamenlijk besluit af te hechten. 

 

Aangehouden, in verband met verkregen nieuwe 
inzichten. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 09-07-2019 

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


