
      

 

 

          Notulen collegevergadering 29-10-2019 
 

Aanwezig: 
 

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



 

 

Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 29-10-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 22-10-
2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Motie EML: Parkeren kern 
Eijsden 

1. Instemmen met bijgevoegde brief gericht aan 
de leden van de gemeenteraad Eijsden-
Margraten. 

2. Kopie van de brief doen toekomen aan de 
actiegroep parkeerplaats meetponton 
Trichterweg. 

 

1. Conform advies.  
 
 
2. Conform advies.  

4 Beslissing op 
bezwaarschriften 

Instemmen met het als volgt besluiten op 
de bezwaarschriften van appellant: 
1. Wegens niet verschoonbare 

termijnoverschrijding het bezwaarschrift tegen 
het omzetten van de adresgegevens in de 
BRP naar 'vertrokken onbekend waarheen' 
niet ontvankelijk te verklaren; 

2. de vier overige bezwaarschriften inzake het 
intrekken van de rolstoelvoorziening, 
vervoersvoorziening, hulp bij huishouden en 
het weigeren van een briefadres ontvankelijk 
doch ongegrond te verklaren. 

 
 
1. Conform advies.  
 
 
 
 
2. Conform advies.  

5 Besluit op bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor 
het plaatsen van 3 tijdelijke 
woningen voor woon-
urgenten op de locatie 

1. De bezwaren inzake de omgevingsvergunning 
voor het plaatsen van drie tijdelijke woningen 
voor woonurgenten op de locatie Joseph 
Partounsstraat 10, 12 en 14 te Eijsden 
ontvankelijk verklaren; 

1. Conform advies . 
 
 
 
 



 

 

Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

Joseph Partounsstraat 10, 12 
en 14 te Eijsden. 

2. De bezwaren inzake de omgevingsvergunning 
voor het plaatsen van 3 tijdelijke woningen 
voor woonurgenten op de locatie Joseph 
Partounsstraat 10, 12 en 14 te Eijsden 
ongegrond verklaren, met in achtneming van 
de overwegingen van de commissie inzake 
het bodemonderzoek. 

 

2. Conform advies.  

6 Nadere beleidsregels 
peuterprogramma en vve 
programma 2020 (jan-juli) 

1. Instemmen met de 'nadere regels peuter- en 
vve-programma gemeente Eijsden-Margraten 
2020 (1 jan-31 juli)', met ingang van 1 januari 
2020; 

2. Instemmen met het informeren van de raad 
middels een raadsinformatiebrief in 2020, 
zodat alle onderwerpen over kinderopvang en 
peuteropvang gebundeld aangeboden kunnen 
worden. 

 

1. Conform advies besloten, met  dien verstande dat de  
    financiële paragraaf wordt aangepast. 
 
 
2. Conform advies.  

7 Abonnementstarief Wmo en 
aanpassing Wmo-
verordening 

1. Instemmen met het voorstel geen 
    beleidswijziging door te voeren in het 
    Wmo-beleid als gevolg van de invoering 
    van het abonnementstarief; 
2. de Wmo verordening wel technisch aan te 

passen. 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
voor de korting 2020 zal worden beschouwd als 
een overgangsjaar en er medio 2020 een voorstel 
zal worden voorgelegd omtrent het afbouwen of 
opheffen van de korting in 2021. 

2. Conform advies. 
  

8 Programma Duurzaamheid 1. Instemmen met de Startnotitie Duurzaamheid. 
2. Opdracht geven aan dhr. Valkenburg (Bureau 

Facet Government) conform het plan van 
aanpak 'Programma Duurzaamheid'. 

3. Resterende middelen 2019 voor inhuur 
personeel Duurzaamheid ad. € 26.868,- 
middels 2e Burap 2019 overhevelen naar 
2020. 

 

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



 

 

Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

4. Instemmen met de in de bijlage opgenomen 
raadsinformatiebrief. 

 
 

4. Conform advies.  

9 Beantwoording artikel 36 
vragen betreffende ‘Groot 
landbouwverkeer’ 

Instemmen met de brief betreffende  
beantwoording van de artikel 36 vragen 
vanuit de Groen Links-fractie en het 
informeren van andere raadsleden over 
problematiek aangaande ‘Groot 
landbouwverkeer’. 

Conform advies. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 5-11-2019 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De waarnemend secretaris,  De burgemeester, 
 
 
          François Kool    Dieudonné Akkermans 
 


