
       

 

 

Notulen collegevergadering 20-08-2019 
 

Aanwezig: 
 

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

1 Openbare agenda 
collegevergadering 20-08-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 23-07-
2019 
 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Openbare besluitenlijst 
collergevergaderng 30-07-
2019 

Vaststellen. Conform advies. 

4 Vaststellen besluit 
Kampeermiddelen e.d. 
 

Het vaststellen van het besluit 'Parkeren van  
voertuigen die worden gebruikt voor andere dan  
verkeersdoeleinden'. 

Conform advies. 

5 Convenant Persoonsgerichte 
aanpak voorkoming 
radicalisering en extremisme 
provincie Limburg 

Het college wordt geadviseerd om: 
1. In te stemmen met de inhoud van het bijgevoegde 

Convenant Persoonsgerichte aanpak voorkoming 
radicalisering en extremisme Provincie Limburg 
(versie 1 maart 2019) en het convenant namens 
de gemeente aan te gaan; 

2. In te stemmen met ondertekening van het 
convenant door de burgemeester conform het 
gestelde in artikel 171 Gemeentewet; 

3. De burgemeester te mandateren om namens het 
college eventuele wijzigingen die na vaststelling 
van het convenant noodzakelijk zijn, aan te 
brengen. 

 

1. conform advies  
 
 
 
 
 
2. conform advies  
 
 
 
3. conform advies  
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Jaarverslag VTH 2018 Jaarverslag VTH 2018 
1. vast te stellen; 
2. ter kennisname aan de raad voor te leggen; 
3. ter kennisname aan de Provincie Limburg voor te 

leggen; 
4. de aanbevelingen aanvullend op te nemen in het 

uitvoeringsprogramma VTH 2019 
 

1. conform advies  
 
2. conform advies  
3. conform advies  
 
4. conform advies.  
 

7 Beantwoording (ingetrokken) 
motie EML inzake 
evacuatieplan Tihange 

Instemmen met de beantwoording van genoemde  
motie conform bijgevoegde brief. 

Conform advies. 

8 Alternatief Voorstel 
Ondergrondse Containers 

De realisatie van een ondergrondse  
afvalcontainer op de Breusterhof in Eijsden in  
afwachting van de resultaten in Margraten te  
parkeren. 

Conform advies. 

9 Sportakkoord Instemmen met het verzenden van bijgevoegde brief  
aan de Sportraad. 

Conform advies. 

10 Raadsvoorstel voorgesteld 
tracé trambaanfietsroute 

De raad voorstellen om: 
1. Kennis te nemen van het gehele tracé 

trambaanfietsroute. 
2. In te stemmen met het tracé trambaanfietsroute, 

voor zover van toepassing op het grondgebied van 
Eijsden-Margraten, conform bijgevoegd 
raadsbesluit. 

 

1. Conform advies  
 
 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
    a) in het licht van de ontwikkelingen rondom het  
    Visitor Centre, er een ontsluiting gerealiseerd  
    wordt richting Amerikaanse Begraafplaats 
    b) ter overweging wordt gegeven om de naam    
    van de route te wijzigen in bijvoorbeeld de  
    Cittaslowroute en dit te bespreken in het  
    gezamenlijk overleg van de colleges Lijn-50. 
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    c) gekozen wordt voor een  
    gezamenlijk besluitvormings- 
    proces binnen Lijn-50. 
 

11 Raadsvoorstel: Vaststelling 
gemeentelijk 
milieubeleidsplan 2019-2022. 

1. Instemmen met het definitieve gemeentelijk 
milieubeleidsplan 2019-2022 

2. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel tot 
vaststelling van het gemeentelijk milieubeleidsplan 
2019-2022. 

 
 
 
 
3. Instemmen met het gemeentelijk milieu-

uitvoeringsprogramma 2019-2022 en deze 
separaat ter kennis te brengen van de raad 

 

1. Conform advies  
 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
    (a) aan het raadsvoorstel een beknopte evaluatie  
    wordt toegevoegd voor wat betreft he uitgevoerde  
    beleidsplan 2015 – 2018 (b) de verantwoordelijke  
    portefeuillehouder in deze de heer Dreessen  
     betreft en dit ook aangepast wordt in het  
    college- en raadsvoorstel. 
3. Conform advies. 

12 Raadsinformatiebrief versie 
20 augustus 2019 

Instemmen met de aangepaste versie  
van de raadsinformatiebrief Sociaal  
Domein. 

1. De brief tekstueel aan te passen en de 
waarnemend secretaris in deze te mandateren 
om in overleg met het afdelingshoofd mens en 
samenleving en de portefeuillehouder hiervoor 
zorg te dragen; 

2. Een bestuurlijk overleg inplannen met 
portefeuillehouder 3D en portefeuillehouder 
Control om van gedachte te wisselen rondom 
een viertal sturingslijnen zijnde (a) 
vraagbehoefte en prognose, (b) normenkader 
en benchmark, (c) beleid en uitvoering alsmede 
(d) organisatie en samenwerkingsvormen 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

13 Protocol wet gedeeltelijk 
verbod gezichtsbedekkende 
kleding 

1. De ondernemingsraad instemming vragen voor het 
vaststellen van het protocol gedeeltelijk verbod 
gezichtsbedekkende kleding. 

2. Onder voorwaarde van instemming 
ondernemingsraad, instemmen met het protocol 
en dit als zodanig vaststellen. 

 

1. Conform advies.  
 
 
2. Conform advies.  

14 Art 36 vraag over de 
uitvoering van de motie 
Bouwen in de dorpen 

Instemmen met de concept beantwoordingbrief  
betreffende artikel 36 vragen uitvoering motie  
bouwen in de dorpen. 

Conform advies. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 27-08-2019 

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


