
      

 

Notulen collegevergadering 15-10-2019 
 

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) 
 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 15-10-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 08-10-
2018 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

3 RIB toeristenpas Lijn 50 Instemmen met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief in het kader van de 
toeristenpas lijn 50. 

Conform advies besloten. 

4 RIB stand van zaken Unesco Instemmen met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief over de stand van 
zaken met betrekking tot het Unesco 
dossier. 

Conform advies besloten. 

5 Vragen art. 36 RoV inzake 
RO procedure 3 
bouwlocaties 

Instemmen met de concept artikel 36 
antwoordbrief betreffende 
woningbouwlocaties in relatie tot 
spuitcirkels. 

Conform advies besloten. 

6 Omgevingsvisie Limburg 
2020 - concept-notitie 
reiktwijdte en detailniveau 
reactie E-M 
 

Instemmen met uitgaande brief over de 
concept-NRD en de voorbereiding van de 
Omgevingsvisie Limburg 2020. 

Conform advies besloten. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7 Reparatie rioleringen 1. Kennis nemen van het concept bestek en 
tekeningen 

 
2. Instemmen met het opstarten van de 

aanbestedingsprocedure. 
3. Instemmen met het gunnen aan de laagste 

inschrijven. 
4. Instemmen met het mandateren van het 

hoofd Openbare Ruimte om opdracht te 
verlenen voor de uitvoering. 

 

1. Voor kennisgeving aangenomen. 

 
2. Conform advies besloten. 

3. Conform advies besloten. 

4. Conform advies besloten. 

 

8 2-meterstroken 1. Boels Zanders Advocaten opdracht 
verstrekken tot het starten en voeren van 
gerechtelijke procedures indien 
aanschrijving niet leidt tot ondertekening 
van de bruikleenovereenkomst dan wel het 
staken van het gebruik. 

 
2. Akkoord gaan met het informeren van de 

raad over de stand van zaken middels 
bijgevoegde brief. 

 

 
 
 
 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat er 
vanuit gegaan wordt, dat de vakafdeling in principe 
voldoende mandaat heeft om dit eigenstandig af te 
handelen 

 
 
2. Conform advies besloten. 

 

9 Eindafrekening project 't Bat 
& Batstegen, Eijsden 

Kennis nemen van het afsluiten van het 
project ’t Bat & Batstegen, Eijsden en de 
bijbehorende extra kapitaallasten. 

Voor kennisgeving aangenomen. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

10 Projectenboek 2019 Het college stemt ermee in om het 
projectenboek te behandelen in de Raads 
Thema Avond d.d. 28 oktober 2019. 

Niet akkoord. 

11 Glasvezel lijn 50 1. Instemmen met de voorwaarden voor de 
aanleg van glasvezel; 

2. Partijen overeenkomstig de  bijgevoegde 
conceptbrief informeren, nadat dit advies in 
de lijn 50 collegevergadering d.d. 22 
oktober 2019 akkoord is bevonden. 

Aangehouden, met dien verstande dat vragen 
beantwoorden worden en 22.10.2019 terugkomt in 
college. 
 

12 Beantwoording artikel 36 

vragen Inspiratiereis Sud 

Tirol 

 

Instemmen met beantwoording artikel  
36 vragen Inspiratiereis Sud Tirol. 

Ingestemd wordt met het per brief afhandelen van de 
art. 36-vragen van EML rondom de inspiratiereis Sud 
Tirol. 
 Burgemeester Akkermans meldt dat hij aansluitend 
aan de inspiratiereis te Sud Tirol voor privédoeleinden 
doorreist naar Italië en de kosten hiervan inclusief de 
terugreis op zondag 20 oktober voor eigen rekening 
neemt. 
 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 22-10-2019 

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


