
      

 

 

Notulen collegevergadering 23-7-2019 
 

Aanwezig: 
 

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

1 Openbare agenda 
collegevergadering 23-7-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 16-7-
2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Jaarverslag 
dorpsbouwmeester 2018 
 

1. Kennis te nemen van het ‘jaarverslag 2018’ van de 
dorpsbouwmeester; 

2. Het jaarverslag van de dorpsbouwmeester aan de 
gemeenteraad voor te leggen; 

3. Door middel van bijgevoegde brief de 
gemeenteraad te informeren over de wijze waarop 
uw college is omgegaan met de adviezen van de 
dorpsbouwmeester en over de toepassing van de 
‘excessenregeling’ in 2018. 

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

4 Tijdelijke versoepeling 
compensatie-eisen 
Structuurvisie Wonen Zuid-
Limburg 

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

2. Het toepassen van maatwerk expliciet aan de 
uniform samengestelde regeling (onder punt 5) toe 
te voegen; 

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

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



 

3 

 

Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Dubbelzijdig Fietspad 
Emmastraat Eijsden 

1. Kennis nemen van bijgevoegd rapport 
‘Fietsvoorzieningen Emmastraat’; 

2. Instemmen met het afzien van het realiseren van 
een dubbelzijdig fietspad langs de Emmastraat. 

 

1. Voor kennisgeving aangenomen 
 
2. Niet akkoord met het voorstel, in verband met  
    gemaakte afspraken in het bestuursakkoord. 
3. Op voorhand wordt niet  ingestemd met labeling  
    van vrijvallend budget aan projecten. Hiertoe dient  
    separate besluitvorming te  worden voorbereid en  
    voorgelegd. 
 

6 Jaarverslag klachten 2018 Kennis nemen van het Jaarverslag van  
ingediende en geregistreerde klachten  
2018. 

Aangehouden. 

7 Raadsinformatiebrief Sociaal 
Domein 1ste kwartaal 2019 

Instemmen met het informeren van de  
raad over recente ontwikkelingen in het  
Sociaal Domein via de bijgaande brief. 

Aangehouden vanwege de afwezigheid van 
portefeuillehouder en het verzoek om de brief te 
completeren met de financiële situatie rondom de 
3D’s en de geprognotiseerde ontwikkelingen 

8  Voorstel aanvullend budget 
2019 Gebiedsvisie Midden-
terras meenemen in Burap 2 

De raad in de Burap 2, 2019 te verzoeken in te 
stemmen met een aanvullend budget van € 42.000 
voor de Gebiedsvisie Middenterras Bemelen –  

     Mesch. 
 

Niet akkoord. Dekking regelen via reguliere 
begroting en het dekkingsvoorstel ter kennisgeving 
terugbrengen in het college, met dien verstande dat 
het inhoudelijke proces verder door kan gaan. 

9 Gedeeltelijke 
voorfinanciering Leader-
project Biënnale Landschap 
als kunst 

Instemmen met het verstrekken van maximaal            
€ 20.996,25 als voor- financiering voor het LEADER 
project 'Biënnale Landschap als Kunst'. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
het uitsluitend een financieel aspect betreft en 
verder geen ambtelijke inzet plaatsvindt. 

 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

Vastgesteld in de B&W vergadering 20-8-2019 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De waarnemend secretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
          François Kool    Dieudonné Akkermans 
 


