
      

 

Notulen collegevergadering 26-11-2019 
 

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 26-11-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 19-11-
2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Artikel 36-vraag: 
dialectvermelding op 
Komborden 

Instemmen met de beantwoording op de 
artikel 36 vragen betreffende  
dialectvermelding op komborden. 

Conform advies, met dien verstande dat er een tekstuele 
aanpassing wordt doorgevoerd. 

4 Afhandeling motie GL 
kinderopvang statushouders 

In te stemmen met bijgevoegde  
raadsinformatiebrief, waarin de raad  
wordt geïnformeerd over de afhandeling  
van de motie van GroenLinks inzake  
kinderopvang van statushouders. 
 

Conform advies. 

5 Inkoop Wmo/Beschermd 
Wonen 2020 

1. Te besluiten de aflopende 
dienstverleningsovereenkomst Wmo 
tussen de gemeente Eijsden-
Margraten en zorgaanbieders 
(raamovereenkomst) met één jaar te 
verlengen en de 
dienstverleningsovereenkomst 
opnieuw vast te stellen (bijlage 2).  

2. In te stemmen met de verdere 
doorontwikkeling van de inkoop Wmo 
en daartoe de gewijzigde bijlagen bij 
de dienstverleningsovereenkomst voor 
2020 vast te stellen (bijlagen 4 tot en 

1. Conform advies.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Conform advies.  
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met 9). 
  
3. De manager sociaal beleid en 

ontwikkeling van de gemeente 
Maastricht te mandateren om namens 
onze gemeente op basis van de 
hierboven bedoelde contractafspraken 
voor 2020  (bijlagen B_2 tot en met 
B_11) de 
dienstverleningsovereenkomst 2020 
aan te gaan (beslissingsmandaat) met 
de ingeschreven zorgaanbieders 
opgenomen in de bijlage 10. 

  
4. Er kennis van nemen dat aan onze 

burgemeester het 
ondertekeningsmandaat (volmacht 
bijlage 11) wordt gevraagd om de 
overeenkomsten die uit het verleende 
mandaat voortvloeien te mogen 
ondertekenen (artikel 171, lid 2 
Gemeentewet). 

 
 
3. Conform advies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Voor kennisgeving aangenomen. Het college beslist 
    dat gemeente EM in rechte wordt vertegenwoordigd door 
    de gemeente Maastricht en daartoe volmacht krijgt. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 3-12-2019 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De waarnemend secretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
          François Kool    Dieudonné Akkermans 
 


