
      

 

Notulen collegevergadering 19-11-2019 
 

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 19-11-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 12-11-
2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3  Aangaan centrumregeling 
verwerving Wmo- 
ondersteuning Maastricht-
Heuvelland 2019 

1. De Centrumregeling verwerving Wmo 
ondersteuning Maastricht-Heuvelland 
2019 aan te gaan door de 
centrumregeling vast te stellen en 
deze na ontvangst van gelijkluidende 
besluiten van de overige vijf 
Maastricht-Heuvelland gemeenten op 
de wettelijk voorgeschreven wijze te 
publiceren; 

2. In te stemmen met aanpassing van de 
naamgeving van de regeling in 
'Centrumregeling Verwerving Wmo 
Ondersteuning Maastricht-Heuvelland 
2019’ 

 

1. Conform advies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conform advies.  

4 Aanbesteding P&C applicatie 
 

De voorlopige gunning aan Pepperflow 
toe te kennen. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Sanering B- en 
Eindlijstwoningen 
verkeerslawaai 

Conform bijgaand aan te treffen concept 
schrijven  de eigenaar van het perceel 
Rijksweg 68 te Margraten te berichten 

dat 
dit adres van de saneringslijst afgevoerd 
gaat worden. 
 

Conform advies. 

6 Raadsvragen Art. 36 
Dhr. Hermans 
Oosterbroekweg, Gronsveld 

Instemmen met de beantwoording op de 
artikel 36 vragen betreffende het 
voormalig gemeentelager Oosterbroek- 
weg Gronsveld 

Conform advies. 

7 Project Plusjehuis 1. Instemmen met het Plusjehuis-
concept op basis van de volgende 
uitgangspunten: 
- project heeft alleen betrekking op 
woningen/wooneenheden binnen de 
gemeente; 
- alleen de particuliere eigenaar kan 
aan het project deelnemen; 
- de max lening bedraagt € 35.000,--, 
die op basis van een looptijd van 
    15  jaren en een vaste rente van 
1% afgelost kan worden; 
- er vindt geen BKR-toets plaats; 
- vrije vroegtijdige aflossing is 
boetevrij mogelijk; 
- incasso aflossing vindt incl. 
debiteurenrisico plaats door 
serviceprovider; 
- opstellen en beheer 
overeenkomsten wordt bij externe 
partij ondergebracht 

2. Op basis van insteek onder a in 

1. Conform advies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

overleg met Maastricht een bestek 
opstellen en die gemeente een 
Europese aanbestedingsprocedure 
laten doorlopen. 

3. Op basis van de resultaten van de 
aanbestedingsprocedure een 
overeenkomst en een verordening in 
het kader van de Wet op het 
Financieel Toezicht laten opstellen en 
deze door de raad te laten 
vaststellen. 

4. De raad middels informatiebrief in 
kennis te stellen van bovenstaande. 

 
 
 
 
3. Conform advies.  
 
 
 
 
 
 
4. Conform advies.  

8 Wijziging GR BsGW De raad toestemming te vragen 
overeenkomstig 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 
wijzigingsbesluit. 

Conform advies. 

 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 26-11-2019 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De waarnemend secretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
          François Kool    Dieudonné Akkermans 
 


