
      

 

 

Notulen collegevergadering 12-11-2019 
 

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 12-11-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 05-11-
2019 

Vaststellen. Akkoord, met dien verstande dat ten aanzien van punt 9 
het raadsvoorstel “Verordening op de heffing en 
invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie 
voor de Bedrijven-investeringszone (BIZ) Centrum 
Eijsden 2020-2024‘’ 
in het geplande overleg met de directeur van de BSGW 
getracht wordt nadere afspraken te maken rondom het 
door de BSGW tegen minimale kosten laten innen van 
de BIZ-bijdrage. 
 

3 Budgetoverheveling 2e 
bestuursrapportage 

1. Kennis nemen van de door de vakafdelingen 
voorgestelde overhevelingen ad. € 477.700 
van budgetten van 2019 naar 2020, alsmede 
het advies van Financiën hierop. 

2. Op basis van het advies van financiën € 
292.700 (punten 1, 3 t/m 7, 10 en 11, via de 
reserve prioriteiten overhevelen naar 2020 
en € 185.000 (punten 2,8,9 en 12) af te 
ramen in de tweede bestuursrapportage 
2019. 

1. Voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
 
2. Conform advies.  

4 Aanpassing Tweede 
bestuursrsapportage 2019 

1. De 2de bestuursrapportage ter vaststelling 
aan de raad aan te bieden; 

2. Het negatieve saldo 2019 ad. € 150.020 te 
“parkeren” in afwachting van het saldo van 
de jaarrekening 2019 en een eventueel 
nadelig saldo van uit de jaarrekening 2019 
te dekken uit de Algemene Reserve; 

3. Budgetneutrale programma overschrijdende 
raadswijziging ter vaststelling aan de raad 

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



 

 

Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

aanbieden; 
4. Budgetneutrale college wijziging binnen de 

programma’s vaststellen; 
5. De Raad kennis te laten nemen van de 

stand van zaken van de overhevelingen 
2018-2019. 
 

 
4. Conform advies. 
 
5. Conform advies.  

5 Beslissing op bezwaar, 
Heiweg 7 te Sint Geertruid 

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.  
 

6 Implementatie van de Wet 
Verplichte GGZ 

1. Kennisnemen van de huidige stand van zaken 
en de voorbereiding van de implementatie 
van de Wet verplichte Geestelijke 
Gezondheidszorg (hierna: de WvGGZ). 

2. Instemmen met: 
 ● de inrichting van een projectorganisatie en 

een intergemeentelijke lijn-50 stuurgroep voor 
de uitvoering van de WvGGZ; 

 ● mandaatverlening aan de leden van de 
stuurgroep om binnen de gestelde kaders 
(zoals deze zijn opgenomen in dit voorstel) 
besluiten te nemen voor de uitvoering van de 
WvGGGZ;  

 ● de inhuur van GGZ-professionals ten behoeve 
van de triage, uitvoering verkennend 
onderzoek, afdoening en 
informatieverstrekking bij afdoening; 

 ● het inrichten van het ontvangen en 
administratief verwerken van meldingen en de 
inrichting van de informatiesystemen op 

1. Voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat de  
    wijze van begroten rondom het bedrag van 40.000  
    nader uitgediept wordt. 



 

 

Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

lokaal niveau; 
 ● de aansluiting op regionale initiatieven voor 

aspecten met betrekking tot regionaal 
overleg, hoorservice, afstemming Khonraad, 
oefensessies en dergelijke; 

 ● de kosten en de verdeelsleutel tussen de lijn 
50-gemeenten voor de totale kosten van de 
gezamenlijke uitvoering van de WvGGZ. 

 
 

7 Uitgangspunten opdracht 
Algemeen toegankelijke 
voorziening begeleiding 
groep voor ouderen 
 

1. Instemmen met de in deze nota 
geformuleerde uitgangspunten voor de 
opdracht ‘Algemeen toegankelijke voorziening 
begeleiding groep voor ouderen 2020 e.v.’ 

2. Instemmen met het in dit verband starten van 
een Europese aanbestedingsprocedure, 
waarbij de gemeente Maastricht wordt 
aangemerkt als aanbestedende dienst.   

3. Instemmen met de mandatering van de 
bevoegdheid tot het nemen van besluiten in 
het kader van deze Europese openbare 
aanbestedingsprocedure aan de directeur 
sociaal van de gemeente Maastricht. 

 
 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat de  
    wijze van begroten rondom het bedrag van 213.000  
    nader uitgediept wordt. 
 
2. Conform advies.  
 
 
3. Conform advies.  

8 Wijziging GR BsGW De raad toestemming te vragen overeen- 
komstig art. 61, tweede en derde lid van 
de Wet gemeenschappelijke regelingen  
om te kunnen besluiten tot: 

1. Wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling zoals deze komt te luiden na 
het bijgevoegde concept wijzigings-
besluit. 
 

Aangehouden. 



 

 

Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 Raadsvoorstel BOA-inzet 
“het Nieuwe Werken” 

1. Instemmen met het vrijmaken van extra 
middelen ad. € 120.000,- via 2de Burap 2019 
voor de implementatie van de BOA-inzet “het 
Nieuwe Werken". 

2. Instemmen met de “Wegsleepverordening 
Eijsden-Margraten 2020”.  

3. Toegevoegd Raadsvoorstel aanbieden aan 
de Raad. 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat  
    uitgegaan wordt van een budget van 100.000 euro  
    voor 2020 en 2021. 
 
2. Conform advies.  
 
3. Conform advies besloten, met verwerking van het  
    genomen besluit onder punt 1. 

 
 

 
 
 
 
Vastgesteld in de B&W vergadering 19-11-2019 

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


