
      

 

Notulen collegevergadering 16-7-2019 
 

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 16-7-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 9-7-2019 

Vaststellen. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
het besluit ten aanzien van agendapunt 7 bullit 5 
aangevuld wordt met ‘’op grond van het gestelde 
onder bullit 4 ingestemd wordt met ........’’ 
 

3 Subsidie voor project 
'Monumentale grafkruisen 
Mheer' 

In te stemmen met het toekennen van een 
subsidiebedrag van €5.000,- aan het 

projectplan ‘Monumentale grafkruisen Mheer’. 

Conform advies. 

4 Herhuisvesting KWS naar An 
Mhaerebaom 1 Mheer 

Advies is om in te stemmen met de  
tijdelijke herhuisvesting van KWS naar  
het gebouw aan het adres An Mhaereboam 1 te 
Mheer voor de periode half juli t/m december 2019 
met vervolgens een maandelijkse verlenging. Dit 
op basis van een gebruiksovereenkomst en tegen  
een vergoeding van € 400 per maand, te  
vermeerderen met btw alsmede de kosten voor  
het verbruik van gas, elektra en water. 
 

Conform advies. 

5 2017- 2018 jaarverslag 
leerplicht/VSV 
 

1. Vaststellen jaarverslag Leerplicht/VSV over het 
schooljaar 2017-2018 

2. Het jaarverslag ter kennisgeving voorleggen 
aan de Raad op een later moment in 2019 

 

1. Conform advies. 
 
2. Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Art. 36 vraag RvO inzake 
kunstbeleid 

Instemmen met beantwoording van art.  
36-vragen RvO inzake het kunstbeleid 
met bijgaande brief 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
in afstemming met de waarnemend secretaris de 
reactiebrief wordt vervolmaakt en de porte-
feuillehouder wordt gemandateerd voor verdere 
afhandeling. 
 

7 Besluit op bezwaar inzake 
afwijzging aanwezigheids-
vergunniung voor een 
kansspelautomaat bij 
Eetcafé-Bed&Breakfast 
Riekelt, Rijksweg 184, 
Rijckholt 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Het advies van de bezwaarcommissie 
onderschrijven; 

2. Het bezwaarschrift inzake de afwijzing van de 
gevraagde vergunning niet-ontvankelijk te 
verklaren. 

1. Conform advies. 
 
2. Conform advies. 

8 Eindafrekening Park en Ride 
station Eijsden 

1. Instemmen met eindafrekening van het project 
Park en Ride station Eijsden 

2. Instemmen met conceptbrief aan de provincie 
Limburg m.b.t. verzoek vaststellen subsidie 

3. Het resterende budget (max. € 21.000) 
beschikbaar te houden voor de kosten van het 
vervolgonderzoek knooppunt Eijsden, onder 
voorbehoud afrekening subsidiebeschikking 
provincie 

 

1. Conform advies. 
 

2. Conform advies. 
 

3. Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9 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. 

 

1. Conform advies.  
 
 
2. Niet akkoord. 350 euro bijdragen aan  
    jubileumboek. 

10 Cameratoezicht gemeente 
Eijsden-Margraten 

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 

 

1. Niet akkoord. Het traject om te komen tot 
aanschaf van camera’s kan worden opgestart, 
waarbij verzocht wordt om te bezien of de 
investeringskosten gedrukt kunnen worden. 
Het college stemt niet in met de voorgestelde 
exploitatiebegroting en verzoekt om deze 
vanuit efficiency en doelmatigheidsoogpunt 
nader te bezien en deze nog voor het 
zomerreces terug te brengen richting college 
met een concreet voorstel. 

2. Conform advies  
3. Conform advies  

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 23-7-2019 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De waarnemend secretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
          François Kool    Dieudonné Akkermans 
 


