
      

 

Notulen collegevergadering 5-11-2019 
 

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 05-11-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 29-10-
2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Raadsvoorstel 1 JGZ 0-18 
jaar: eerste 
begrotingswijziging 2020 
GGD ZL 

1. De taken van de jeugdgezondheidszorg 0-
4 jaar, inclusief de huidige additionele 
taken, over te dragen aan de 
Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-
Limburg en dit te bevestigen middels 
bijgevoegde brief; 

2. Akkoord te gaan met de beëindiging van 
de subsidierelatie tussen Envida en 
gemeenten Maastricht-Heuvelland (mede 
namens Eijsden-Margraten); 

3. De begrotingswijziging 2020 GGD Zuid-
Limburg met betrekking tot de JGZ, voor te 
leggen aan de raad, waarbij het college 
adviseert om ten aanzien van deze 
wijziging gebruik te maken van de 
mogelijkheid tot indiening van de volgende 
zienswijze:  

 ● De gemeenteraad dringt aan op een 
adequate en toekomstbestendige 
inrichting en financieringssystematiek van 
de jeugdgezondheidszorg en acht het van 
groot belang dat taken en werkzaamheden 
van de JGZ zorgvuldig en efficiënt worden 
uitgevoerd waarbij zij nadrukkelijk 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
verdere groei van de GGD in activiteiten onwenselijk 
geacht wordt vanwege het feit dat door de grote 
omvang van de organisatie interne sturing en 
regievoering vanuit de gemeente op deze organisatie 
steeds moeilijker wordt. 
2. Conform advies.  
 
 
 
3. Conform advies.  
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aandacht vraagt voor de lokale 
afstemming en uitvoering; 

4. De oprichting van een BV door de GGD-ZL 
met als doel de rechtspositie (m.n. 
pensioenrechten) van personeelsleden 
huidige JGZ organisatie na overname te 
waarborgen, voor te leggen aan de Raad 
waarbij het college adviseert om ten 
aanzien hiervan gebruik te maken van de 
mogelijkheid tot indiening van de volgende 
zienswijze:  

 ● De gemeenteraad dringt aan op het 
waarborgen van de rechten van 
personeelsleden na de overname door de 
GGD Zuid Limburg en verzoekt deze 
zienswijze ook mee te nemen bij de 
inrichting van de nieuwe JGZ-organisatie; 

5. In te stemmen met bijgevoegd 
raadsvoorstel. 

 

 
 
4. Conform advies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Conform advies. 

4 Raadsvoorstel Regionaal 
gezondheidsbeleid ZL 2020-
2023: 'Zuid springt eruit' 

In te stemmen met: 
1. Bijgaand Regionaal gezondheidsbeleid 

Zuid-Limburg 2020-2023 ‘Zuid Springt 
Eruit’; 

2. Bijgevoegd raadsvoorstel ter vaststelling 
van het regionaal gezondheidsbeleid. 

 
1. Conform advies.  
 
 
2. Conform advies.  

5 Raadsvoorstel Beleidsplan 
Jeugd 2019-2022 ZL 

1. Instemmen met de geëvalueerde 
inspraakreacties op het beleidsplan Jeugd 
Zuid-Limburg 2019-2022. 

2. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel 
en daarmee de gemeenteraad te 
verzoeken het beleidsplan Jeugd Zuid-
Limburg 2019-2022 vast te stellen. 

 

1. Conform advies.  
 
 
2. Conform advies.  
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6 Raadsvoorstel Wijziging 
artikel 14 van de Algemene 
subsidieverordening Welzijn 
gemeente Eijsden-
Margraten. 
 

De gemeenteraad voorstellen om in te 
stemmen met wijziging van artikel 14 van 
de Algemene subsidieverordening 
Welzijn gemeente Eijsden-Margraten. 

Niet akkoord; 
- Alle bezuinigingen die voorgesteld zijn in de 
meerjarenbegroting 2020 en waarvoor verordeningen 
aangepast dienen te worden, dienen in beeld 
gebracht te worden; 
- Op grond van beslispunt 2 het voorgestelde besluit 
in het raadsvoorstel  ‘’meerjaren- begroting 2020‘’ aan 
te vullen met een erratum waarin opgenomen wordt 
dat bij vaststelling van de begroting de doorwerking 
van voorgestelde bezuinigingen automatisch in de 
desbetreffende verordeningen worden verwerkt, met 
vermelding van betreffende aanpassingen. 
 

7 Belastingverordeningen: 
onroerende zaakbelastingen, 
rechten voor van gemeente-
wege te verlenen diensten en 
de legesverordening 

Instemmen met het ter vaststelling aanbieden 
aan de Raad van: 

1. De verordening op de heffing en 
invordering van leges 2020; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a. in titel 2 het percentage teruggebracht wordt van 
6% naar 3% 
b. ingestemd wordt met het doorvoeren van de 
voorgestelde tariefdifferentiatie rondom het in 
behandeling nemen van ro-verzoeken (250 versus 
750 euro) onder de voorwaarden dat binnen 1 jaar 
deze aanpassing nader geanalyseerd wordt en 
richting initiatiefnemers goed gecommuniceerd wordt 
wat wel en niet geleverd wordt voor desbetreffende 
tarieven; 
c. voor het in behandeling nemen van APV-verzoeken 
nu geen termijn gesteld wordt maar dat eerst beleid 
geformuleerd wordt hoe met behandeling van 
evenementen om te gaan in het licht van 
deregulering, stimulering, standaardisering en te 
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2. De verordening op de heffing en 

invordering van onroerende 
zaakbelastingen 2020; 

3. De verordening op de heffing en 
invordering van rechten voor van 
gemeentewege te verlenen diensten 
onder, in of op de openbare weg 2020. 

maken procesafspraken rondom afhandeltermijnen 
zodat initiatiefnemers ook tijdig voorzien worden van 
een correcte en deugdelijke vergunning; 
 
2. Conform advies   
 
 
3. Conform advies.  

8 Bestuursrapportage II-2019 1. De 2de bestuursrapportage ter vaststelling 
aan de raad aan te bieden; 

2. Aan de Raad voor te leggen om het 
negatieve saldo 2019 ad. € 30.020 te 
dekken uit de Algemene Reserve; 

3. Budgetneutrale programma 
overschrijdende raadswijziging ter 
vaststelling aan de raad aanbieden; 

4. Budgetneutrale wijziging binnen de 
programma’s vaststellen; 

5. De Raad kennis te laten nemen van de 
stand van zaken van de overhevelingen 
2018-2019. 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
voor het jaar 2020 en 2021 een aanpassing 
plaatsvindt van 100.000 euro ter realisering van de 
pilot ‘’het nieuwe werken BOA’’; 
2. niet akkoord en in de plaats daarvan aan de raad 
voor te stellen om het negatieve resultaat mee te 
nemen in de rekening en eventueel negatief resultaat 
te dekken uit de AR. 
3. Conform advies  
4. Conform advies  
5. Conform advies  
6. De secretaris te verzoeken: 
a. voor de 1e burap 2020 in beeld te brengen welke 
middelen nodig zijn voor de herijking van de 
strategische visie 2022; 
b. een analyse uit te voeren rondom de 2e burap 2019 
aangaande de al dan niet geleverde productie en de 
oorzaak hiervan; 
c. in beeld te brengen waarom de opbrengsten 
rondom de 12e septemberlaan niet zijn gerealiseerd. 
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9 Raadsvoorstel “Verordening 
op de heffing en invordering 
van een BIZ-bijdrage en op 
de subsidie voor de 
Bedrijveninvesteringszone 
(BIZ) Centrum Eijsden 2020-
2024 

1. De door de ondernemersvereniging 
Centrum Eijsden gestelde doelen voor de 
inrichting van een 
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum 
Eijsden onderschrijven; 

2. De raad conform bijgevoegd voorstel voor 
te stellen de ‘Verordening op de heffing en 
de invordering van een BIZ-bijdrage en op 
de subsidie voor de 
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum 
Eijsden 2020-2024’ vast te stellen. 

3. In te stemmen met de ondertekening van 
de Uitvoeringsovereenkomst ter uitvoering 
onder voorbehoud van inwerkingtreding 
van de BIZ-verordening; 

4. Na vaststelling van de BIZ-verordening de 
verdere procedure voor uitvoering onder 
voorbehoud inwerkingtreding op te starten; 

5. Bij de inwerkingtreding van de BIZ-
verordening de belastingheffing in eerste 
instantie in eigen beheer uit te voeren. 

1. Conform advies.  
 
 
 
 
2. Conform advies.  
 
 
 
 
 
3. Conform advies. 
 
 
 
4. Conform advies.  
 
 
5. Niet akkoord: de inning via de BSGW in te regelen 
waarbij de inningskosten van de belastinggelden 
verrekend worden met het uit te keren bedrag richting 
BIZ-organisatie en in de P&C-rapportages door de 
business controller inzichtelijk gemaakt wordt hoe 
afhandeling van de BIZ-regeling verloopt. 
Tijdens het geplande overleg met de directeur van 
BsGW wordt getracht nadere afspraken te maken 
rondom het door de BsGW tegen minimale kosten 
laten innen van de BIZ-bijdrage 
6. Additioneel besluit: Onderzoeken of andere centra 
en/of bedrijventerreinen binnen de gemeente ook 
enthousiast gemaakt kunnen worden voor een BIZ-
regeling. 
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10 Intern controleplan 2019 Instemmen met het bijgevoegd Intern 
Controleplan 2019. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat het 
vraagstuk rondom inning van facturen wordt 
meegenomen. 

11 Beantwoording artikel 36 
vragen inzake sluiting JJI Het 
Keerpunt 

Instemmen met de brief betreffende 
beantwoording artikel 36 vragen vanuit 
de VVD, D66, PvdA en Groen Links 
fractie inzake sluiting Justitiële 
jeugdinrichting Het Keerpunt in Cadier en 
Keer. 
 

Conform advies.  

12 Sanering B- en 
Eindlijstwoningen 
wegverkeerslawaai 

Ten aanzien van de op bijgaande lijst 
voorkomende adressen, waarbij 

- geen medewerking wordt verleend door 
de woningeigenaar aan het 
saneringsonderzoek; 

- geen reactie is ontvangen van de 
woningeigenaar voor deelname aan het 
saneringsproject; 

- uit onderzoek door K-Plus is gebleken dat 
de woning voldoet aan de norm van 43 
dB; 

a. besluiten dat betreffende woningen van de 
saneringslijst afgevoerd zullen worden.  

b. de betreffende woningeigenaren hiervan in 
kennis te stellen. 

 
 

Conform advies.  

13 Vermarktingskosten PMD-
afval 2015-2016 

Instemmen met het 
onderhandelingsresultaat inzake de 
vermarktingskosten PMD-afval 2015 
2016 en uw besluit conform bijgaand aan 
te treffen concept-schrijven meedelen 

Conform advies.  
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aan ASL. 
 

14 MTB investering 
wielenassemblage 

1. Als aandeelhouder van MTB in te 
stemmen met de voorgenomen investering 
door MTB in de wielenassemblage 
conform het daartoe van de directie MTB 
ontvangen voorstel; 

2. De wethouder Financiën te mandateren 
namens de gemeente Eijsden-Margraten 
de definitieve besluitvorming en eventuele 
verdere formaliteiten af te handelen in de 
Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders MTB. 

 

1. Conform advies.  
 
 
 
 
2. Conform advies. 
3. Additioneel besluit: verzocht wordt een voorstel uit 
te werken rondom het aanpassen van de statuten en 
de verordening/mandatering vanuit 
bedrijfseconomisch oogpunt nader aan te passen. 

15 Besluit op bezwaar inzake 
het toepassen van 
spoedeisende 
bestuursdwang inzake 
dumpen afval locatie 
Trichterweg te Banholt 
 

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.  

16 Voorstel aanvullend budget 
Gebiedsvisie Middenterras 
Bemelen-Mesch 

Als dekking voor het aanvullend budget  
ten behoeve van de Gebiedsvisie  
Middenterras: 
 ● Een bedrag van € 10.000 uit het restant-

budget 2019 van het project Visitor 
Center+ aanwenden; 

 ● De gemeenteraad in burap 2 voorstellen € 
35.000 uit het restant-budget 2019 
Bestemmingsplannen in te zetten voor het 
Middenterras. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat er 
een nadere verdiepingsslag gemaakt wordt rondom 
het vraagstuk Visitor Center+ samen met dir. VVV en 
portefeuillehouder met het oog op het concretiseren 
van nadere planvorming. 
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17 Financiële overschrijdingen 
Openbare Ruimte 

In te stemmen met voorgestelde bijramingen 
in de 2de Burap 2019: 

1. Bijraming van € 60.000 voor groene 
sportvelden. 

2. Bijramen van € 23.000 voor 
speelvoorzieningen. 

3. Bijramen van € 21.000 voor 
ongediertebestrijding. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat er 
nader geïnvesteerd wordt in de rolinvulling van 
beheerders van onderhoud sportvelden. 
 
2. Conform advies.  
 
3. Conform advies. 

18 Sfeerverlichting gemeente 
Eijsden-Margraten 

1. Mogelijkheid te geven tot realisatie van 
sfeerverlichting in de 15 kerkdorpen van 
de gemeente. Daar worden de volgende 
voorwaarden aan verbonden: 

a) binnen de gemeente wordt gebruik 
gemaakt van een uniforme sfeerverlichting 
naar het voorbeeld van de gerealiseerde 
verlichting in Margraten en St. Geertruid; 

b) de sfeerverlichting door de gemeente zelf 
wordt opgehangen en uitsluitend aan de 
lantaarnpalen die daarvoor zijn 
aangewezen en wel in het 
centrumgebied/hoofdstraat van het 
kerkdorp, een en ander cf bijgevoegde 
plattegronden; 

c) in de locaties vermeld onder punt b 
(centrumgebied/hoofdstraat van een 
kerkdorp) in financiële zin het uitgangspunt 
is dat deelnemende ondernemers voor 
een periode van 10 jaar een bedrag van 
80 euro per jaar per ondernemer betalen 
en de gemeente het overige deel bijdraagt; 

d) op alle andere locaties de mogelijkheid 
bestaat (ter beoordeling van de gemeente) 
om sfeerverlichting op te hangen zijnde de 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
bij oneigenlijk gebruik van gemeentelijke 
lantaarnpalen vwb het aanbrengen van 
sfeerverlichting handhavend opgetreden wordt. 
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sfeerverlichting die uniform binnen de 
gemeente wordt toegepast. De kosten van 
aanschaf zijn voor rekening van de 
initiatiefnemers. De gemeente hangt de 
verlichting zelf op. 

2. Realisatie van sfeerverlichting na 
participatie van ondernemers of andere 
initiatiefnemers. Gelet op het verzoek van 
ondernemers in Noorbeek kan in 2019 nog 
gestart worden met dat kerkdorp.  

3. De kapitaallasten van de investering ad. € 
21.736 worden meegenomen in de 
begroting (2e Burap 2019). 

4. Administratie te voeren van de 
aangebrachte extra verlichting in de 
gerealiseerde kerkdorpen met bijbehorend 
verbruik. De kosten van dat verbruik mee 
te nemen in de reguliere verbruikskosten 
openbare verlichting (OVL). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Conform advies besloten. 
 
 
 
 
3. Conform advies besloten. 
 
4. Conform voorstel, met dien verstande dat de 
facturatie goed ingeregeld wordt. 

19 Raadsvoorstel BOA-inzet 
“het Nieuwe Werken” 

1. Instemmen met bijgaand Raadsvoorstel  
2. Raadsvoorstel aan te bieden aan de Raad. 

Niet akkoord. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 12-11-2019 

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


