
      

 

Notulen collegevergadering 24-9-2019 
 

Aanwezig: 
 

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) 
 
Afwezig: 
 
Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 24-9-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 17-9-
2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Besluit op bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor 
het tijdelijk uitbreiden van het 
kampeerterrein met 15 
kampeerplaatsen en het 
aanleggen van een nieuw 
parkeerterrein (40) 
parkeerplaatsen aan de 
Heiweg 7 te Sint Geertruid 
 
 
 

Het bezwaarschrift inzake de  
omgevingsvergunning voor het tijdelijk  
uitbreiden van het kampeerterrein met 15 
kampeerplaatsen en het aanleggen van  
een nieuw parkeerterrein (40 parkeerplaatsen) 
aan de Heiweg 7 te Sint Geertruid niet-
ontvankelijk te verklaren. 

Conform advies. 

4 Gunning opdracht 
projectmanagement Interreg-
project XBMob 

1. De opdracht voor projectmanagement van 
het Interreg-project XBMob voorlopig te 
gunnen aan Ernenst Financial Engineering 
BV tegen een prijs van € € 99.940,- excl. 
BTW conform de inschrijving d.d. 5 
september 2019. 

2. Aan mw. J. Starren, budgethouder, mandaat 
toe te kennen om de opdracht definitief te 
gunnen aan Ernenst Financial Engineering 
BV, na afloop van een stand-still termijn van 
10 dagen na voorlopige gunning als geen 
geding aanhangig is gemaakt bij de 

1. Conform advies.  
2. Conform advies. 
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Rechtbank. 
 

5 Nationale Omgevingsvisie 
(Novi) 

1. Instemmen met de aangepaste zienswijze 
zoals opgenomen in bijgevoegde 
conceptbrief aan de Provincie 

2. Instemmen met het indienen van deze 
aangepaste zienswijze door GS mede 
namens uw College 

 
 

1. Conform advies  
2. Conform advies  
 

6 Verbeterplan VTH 
 

1. Het Verbeterplan VTH vast stellen. 
2. Het Plan van Aanpak VTH 2019 vast stellen; 
3. Instemmen met het openstellen van de 

vacature Klantadviseur II; 
4. Het extra benodigde bedrag € 267.004 te 

verwerken in de tweede bestuursrapportage 
2019. 

 

Aanhouden. 

7 Abonnementstarief Wmo en 
aanpassing Wmo-
verordening 

Instemmen met het voorstel geen  
beleidswijziging door te voeren in het  
Wmo-beleid als gevolg van de invoering van 

het abonnementstarief; de Wmo- 
verordening wel technisch aan te passen. 
 
 
. 

Aanhouden. 

8 Begroting Het College: 
1. laten instemmen met het voorleggen 

van de meerjarenbegroting 2020-2023 
aan de gemeenteraad; 

2. laten instemmen met de OZB-

1. Conform advies besloten, na verwerking van de 
tekstuele opmerkingen; 
 
 
2. Niet akkoord. De OZB-verhoging handhaven op 
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verhoging van 1,5% naar 2,6%; 
3. Laten instemmen met het niet fictief 

ophogen van het saldo 2022 en 2023 
betreffende jeugdhulpmiddelen die nog 
niet zijn toegewezen; 
 

4. Een extra structurele dotatie aan het 
budget jeugdzorg ad. € 290.000; 
 

5. Laten instemmen met het ter 
kennisgeving aanbieden van de bijlage 
“Toelichting op de verdere 
bezuinigingen” aan Raad; 

6. Kennis laten nemen met het concept 
persbericht. 

1,5%; 
3. Niet akkoord. Het fictief ophogen van de saldo’s voor 
2022 en 2023 met 230.000 euro betreffende 
jeugdhulpmiddelen en voor deze jaren 2022 en 2023 
een risicopost opnemen ter grootte van 150.000 
jaarlijks; 
4. Niet akkoord. Een structurele dotatie naar posten 
jeugdzorg van 240.000 (in 2020 en 2021) en 355.000 in 
2022 en 2023; 
5. Conform advies besloten; 
 
 
 
6. Voor kennisgeving aangenomen. Het persbericht 
dient te worden aangepast. Een persmoment wordt 
voorbereid na de informatieavond en de 
beeldvormende vergadering waarin de begroting 
behandeld wordt. 
 
 

9 Belastingverordeningen Instemmen met het ter vaststelling  
aanbieden aan de Raad van: 
1. De verordening op de heffing en invordering 

van rioolheffing 2020; 
2. De verordening op de heffing en invordering 

van hondenbelasting 2020; 
3. De verordening op de heffing en invordering 

van afvalstoffenheffing en 
reinigingsrechten 2020; 

4. De verordening op de heffing en invordering 
van forensenbelasting 2020; 

5. Instemmen met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief inzake de rioolheffing. 

 
 
1. Conform advies.  
 
2. Conform advies.  
 
3. Conform advies. 
 
 
4. Conform advies.  
 
5. Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
brief tekstueel wordt aangepast. 
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Additioneel besluit: Het college besluit om de veror-
dening op de toeristenbelasting incl. heffingsvorm nog 
toe te voegen aan dit raadsvoorstel en door te leiden 
naar de  begrotingsraadsvergadering van november 
a.s. 
 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 1 oktober 2019 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De waarnemend secretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
          François Kool    Dieudonné Akkermans 
 


