
      

 

Notulen collegevergadering 03-12-2019 
 

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 03-12-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 26-11-
2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Wijzigen gebruik van 
camping ten behoeven van 7 
extra kampeermiddelen te 
Sint Geertruid 

Het wijzigen van het gebruik van de camping 
ten behoeve van 7 extra kampeermiddelen en 
het gebruiken van de ontbijtruimte voor 
horecadoeleinden op de locatie Moerslag 32, 
6265 NC te Sint Geertruid. 
 

Conform advies. 

4 Aanbesteding 
leerlingenvervoer 

1.  Het Shared Service Centre (SSC) 
machtigen voor het aangaan van de 
aanbesteding leerlingenvervoer; het 
opstellen van de aanbestedingsstukken, het 
uitvoeren van de aanbesteding en het 
gunnen van de opdracht; 

2.  De directeur van het SSC volmacht te 
verlenen voor het ondertekenen van de 
overeenkomsten namens de burgemeester. 

 
 

1. Conform advies.  
 
 
 
 
 
 
2. Conform advies.  

5 Beslissing op bezwaar 
Kerkplein Mesch 

1. Het advies van de commissie over te 
nemen; 

2. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk 
te verklaren; 

3. Het ingediende bezwaarschrift ongegrond te 
verklaren. 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Motie buurtaalonderwijs Instemmen met de conceptbrief over de stand 
van zaken motie buurtaalonderwijs. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat in 
overleg met de directeur van Kom Leren besproken 
wordt om op alle scholen binnen de 
scholengemeenschap meertalig onderwijs en het 
programma ‘’kal plat’’ te stimuleren  c.q. aan te 
bieden. 
 

7 Voorraadagenda 2020 1. Als onderdeel van de totale voorraadagenda 
2020, instemmen met de voorraadagenda 
van het eerste kwartaal 2020; 

2. Het informeren van het Presidium en de 
Raad van de planning van het eerste 
kwartaal middels bijgevoegde conceptbrief. 

 

Niet akkoord. 

8 Verzoek van Comite 4-5 mei 
om in aanmerking te komen 
voor een financiele bijdrage 
in het kader van het project 
Levenslicht. 

Nationaal Comité 4 en 5 mei eenmalig een 
financiële bijdrage beschikbaar te stellen van € 
2.000,00 ten behoeve van het project 
Levenslicht. 

Conform advies. 

9 Verzoek van Stg. Verenigde 
Adoptanten Amerikaanse 
oorlogsgraven om in 
aanmerking te komen voor 
een financiele bijdrage voor 
de editie Gezichten van 
Margraten 2020. 

Stichting Fields of Honor Foundation een 
financiële bijdrage beschikbaar te stellen van 
€ 5.000,00 voor de editie Gezichten van 
Margraten in 2020. 

Conform advies. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 10-12-2019 

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


