
      

 

Notulen collegevergadering 1-10-2019 
 

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 1-10-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 24-9-
2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Verlengen pilot 
maatschappelijke 
begeleiding statushouders 

1. Instemmen met het verlengen van de pilot 
maatschappelijke begeleiding 
statushouders voor het jaar 2020 en in 
afwijking van het aanbestedingsbeleid de 
opdracht enkelvoudig onderhands te 
gunnen aan Trajekt; 

2. De gemeenteraad te informeren over de 
veranderopgave inburgering en het 
verlengen van de pilot maatschappelijke 
begeleiding, middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

 

1. Conform advies.  
 
 
 
 
 
2. Conform advies.  

4 Verzoek van Stg. Goede 
Doelen Week Margraten i.o. 
om in aanmerking te komen 
voor een financiele bijdrage. 

1. Conform het gestelde in de Algemene 
Subsidieverordening het verzoek van Stg. 
Goede Doelen Week Margraten om in 
aanmerking te komen voor een 
startsubsidie 2020 en voor volgende jaren 
een regulier subsidie af te wijzen; 

2. Conform de gedragslijn het verzoek voor 
het beschikbaar stellen van: 

a. Een ruimte in huis voor burger i.v.m. 
opening/afsluiting GDW 2020 af te wijzen; 

b. Een vergaderruimte in huis van de burger 
af te wijzen; 

1. Niet akkoord. Wel eenmalig 300 euro voor 
startsubsidie ter beschikking stellen om de stichting 
GDW onder de aandacht te brengen in de kern 
Margraten, en afgezien wordt van het verstrekken 
van een reguliere subsidie; 

 
2a.  Niet akkoord. Wel akkoord met het jaarlijks  
       opstarten en afsluiten van  de goede doelen week  
       in het Huis van de Burger. 
 
2b. Conform advies besloten. 
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c. Kopieerfaciliteiten af te wijzen. 2c. Conform advies besloten. 

5 Beantwoording art. 36 vragen 
Rvo 

Instemmen met de beantwoording. Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a. het onderwerp van het collegevoorstel nader 

geduid wordt, zodat het document t.z.t. beter terug 
te vinden is; 

b. uitgezocht wordt in hoeverre het juridisch houdbaar 
is dat indien een iemand een klacht heeft ingediend 
de beklaagde in de te volgen procedure niet in 
kennis gesteld mag worden van wie de aanklager 
is. 

 

6 Vaststelling vaststellingsover 
eenkomst Kom Leren 
 

1. De vaststellingsovereenkomst gemeente 
Eijsden-Margraten/Stichting kom Leren 
vaststellen; 

2. Als eigenaar van MFA Op de Cour 
medewerking aan de door en voor 
rekening van kom Leren te realiseren 
aanpassing van het gebouw t.b.v. scenario 
1; 

3. De financiële gevolgen van de 
Vaststellingsovereenkomst verwerken in 
de Eerste Bestuursrapportage 2020; 

4. Het project huisvesting basisonderwijs als 
afgerond beschouwen. 

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

7 Verhogen koopsom in 
verordening starterslening 

Instemmen met het indienen van bijgaand 
verzoek aan GS betreffende het  
verhogen van de koopsom van  
startersleningen naar 265.000 euro. 

1. Het college stemt in met het indienen van bijgaand 
verzoek bij Gedeputeerde Staten aangaande het 
ophogen van de starterslening naar een bedrag van 
265.000 euro; 

2. Het standpunt van Gedeputeerde Staten ter 
definitieve besluitvorming voorleggen aan het 
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college en de gemeenteraad. 

  
Vastgesteld in de B&W vergadering 8-10-2019 

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


