
      

 

Notulen collegevergadering 17-12-2019 
 

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 17-12-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 10-12-
2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Archief vervangingsbesluit 1. Instemmen met het archief vervangingsbesluit 
met ingang van 1 januari 2020, waarmee de 
digitale documenten in de plaats worden gesteld 
van de analoge documenten ingevolge de 
Archiefwet 1995. 

2. Instemmen met onderliggende documenten 
'scanprotocol' en 'Handboek Vervanging' in 
relatie tot het te nemen vervangingsbesluit. 

 

1. Conform advies.  
 
 
2. Conform advies. 

4 Beëindiging project 
trambaanfietsroute 

Te besluiten door het college:  
1. Het project trambaanfietsroute, middels 

opzegging van de Realisatie- 
    overeenkomst conform bijgevoegd 

beëindigingsdocument, te beëindigen.  
2. De raad te informeren middels bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 
3. Het bijgevoegd persbericht te versturen. 
4.  De leden van de klankbordgroep en 

werkgroepen, middels tussenkomst van de 
omgevingsmanager, te informeren over het 
besluit. 

  
    Te besluiten door de burgemeester: 
5. Wethouder Dreessen bijgaande volmacht te 

1. Conform advies.  
 
 
 
2. Conform advies.  
3. Conform advies.  
4. Conform advies.  
 
 
 
 
5. Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

geven om het beëindigingsdocument inzake de 
trambaanfietsroute te ondertekenen. 

 

5 Artikel 36 vragen inzake 
buurtalen 

Instemmen met beantwoording van artikel 36 RvO 
vragen inzake buurtalen met bijgaande brief. 

Conform advies. 

6 Straatnaambesluit 
Keerhoessteeg 
 

Toekennen van de straatnaam 'Keerhoessteeg' te 
Cadier en Keer. 

Conform advies. 

7 Uitvoeringsbeleid Externe 
Veiligheid gemeente Eijsden-
Margraten 

1. Het Uitvoeringsbeleid Externe Veiligheid vast te 
stellen; 

2. Het vastgestelde beleid te publiceren op 
Overheid.nl; 

3. De beleidsvisie Externe Veiligheid Eijsden-
Margraten 2013 in te trekken. 

 

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

8 Reinigen en inspecteren 
riolen 2020-2023 

Instemmen met: 
1. Gezamenlijk Europees openbaar aanbesteden 

van een Overeenkomst Met Open Posten 
(OMOP) voor het reinigen en inspecteren van de 
riolering met gemeente Gulpen-Wittem. 

2. De gemeente Gulpen-Wittem laten optreden als 
penvoerder in de   

    aanbestedingsprocedure. 
3.  Afdelingshoofd Openbare Ruimte mandateren 

voor het gunnen van  
    (deel)opdrachten. 
4. Kennis nemen van de conceptovereenkomst 

 
1. Conform advies.  
 
 
2. Conform advies.  
 
3. Conform advies.  
 
4. Voor kennisgeving aangenomen. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

(OMOP). 
 

9 Ontwerp Bestemmingsplan 
Recreatielandgoed De Kleine 
Peul 

Het ontwerpbestemmingsplan Recreatielandgoed 
De Kleine Peul (planidentificatienummer 
NL.IMRO.1903.BREC01017-ON01) conform artikel 
3.8 Wet ruimtelijke ordening in procedure te 
brengen. 
 

Conform advies. 

10 Subsidie aanvraag Halt 2020 Instemmen met het afwijzen van het 
subsidieverzoek van Halt voor 2020. 

Conform advies. 

11 Collegevoorstel Instelling 
Geschillencommissie 

Het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Eijsden 

Margraten besluit: 
1. Het Reglement intergemeentelijke 

geschillencommissie vast te stellen; 
2. Mevrouw mr. P.W.G. Claessen te benoemen tot 

voorzitter van de intergemeentelijke 
geschillencommissie P&O;  

3. De heer mr. J.P.H.M. Quadvlieg te benoemen tot 
plaatsvervangend voorzitter en lid van de 
intergemeentelijke geschillencommissie P&O; 

4. Mevrouw  I.M.A.C. Folkers te benoemen tot lid 
van de intergemeentelijke geschillencommissie 
P&O. 

5. De burgemeester van de gemeente Gulpen-
Wittem te machtigen de benoemingsbesluiten te 
ondertekenen. 

 

 
 
1. Conform advies  
2. Conform advies  
 
3. Conform advies  
 
4. Conform advies  
 
5. Conform advies  



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

Dit onder voorbehoud van instemming door de 
Ondernemingsraad. 

 

12 Aanwijzingsbesluit Parkeren 
van grote voertuigen 

Instemmen met het aanwijzingsbesluit ‘Parkeren 
van grote voertuigen’. 

Conform advies. 

13 Raadsinformatiebrief stand 
van zaken Sociaal Domein  
4-de kwartaal 2019 

Instemmen met het voorliggende concept van de 
periodieke raadsinformatiebrief betreffende 
ontwikkelingen in het Sociaal 

Domein, 4- de kwartaal 2019. 

Conform advies. 

14 Omgevingswet - 
raadsinformatiebrief 
december 2019 

Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief 
omtrent de stand van  

zaken van de Omgevingswet en deze te verzenden 
naar leden van de  

gemeenteraad. 
 

Conform advies. 

15 Onderzoek naar aankoop 
hoeve De Laathof te Mesch 

De raad conform bijgevoegde conceptbrief in 
kennis te stellen van de  

gevraagde onderzoeksresultaten. 

Conform advies. 

16 Ontwerpbestemmingsplan 
Mescherhei (Heiweg 7 
6265NL Sint Geertruid) 

Het ontwerpbestemmingsplan Heiweg 7 Sint 
Geertruid (planidentificatienummer 
NL.IMRO.1903.BPHEIWEG7-ON01)  

conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in 
procedure te brengen. 

 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

17 Vast te stellen 
subsidieprogramma 2020 

Instemmen met het subsidieprogramma 2020 
behorende bij de Algemene Subsidieverordening 
Welzijn Eijsden-Margraten per 1 januari 2017, 
conform bijgaand overzicht. 
 

Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a) uitbetaling plaatsvindt per 1 februari  in enig 
jaar; 
b) in mei 2020 een evaluatie plaatsvindt en in dat 
licht inzichtelijk gemaakt wordt hoe omgegaan 
wordt met de bijdragen die geleverd zijn aan 
verenigingen die gestopt zijn met de activiteiten 
c) stichting Polen niet meer actief is en derhalve 
van de subsidielijst geschrapt dient te worden. 

18 Aanvraag vergoeding eerste 
inrichting basisschool 
Tangram schooljaar 2019-
2020 

1. Toekennen van € 17.556,25 voor aanschaf 
eerste inrichting basisschool Tangram in Eijsden; 

2. Het gevraagde bedrag voor de kapitaallasten bij 
te ramen in de Eerste Bestuursrapportage 2020 

 

Niet akkoord. 

19 Raadsinformatiebrief  
voortgang RES 

In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
in 2020 richting het college de voortgang, het 
proces en de ontwikkelingen periodiek 
gerapporteerd wordt. 

20 Beantwoording 
vervolgvragen artikel 36 
betreffende 'Groot 
landbouwverkeer’ 

Instemmen met de brief betreffende beantwoording 
van de vervolgvragen artikel 36 vanuit de Groen 
Links-fractie en 

het informeren van andere raadsleden over 
problematiek aangaande ‘Groot 
landbouwverkeer’. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
in januari intern een bestuurlijk - ambtelijke 
overlegtafel georganiseerd wordt om  
inzichten en strategie rondom het vraagstuk 
‘’overlast groot landbouwverkeer‘’ nader te 
bepalen. 
 

21 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 derRaad 
over de voorraadagenda 2020 middels 
bijgevoegde conceptbrief. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a) in januari 2020 de voorraadagenda voor Q2 
2020 ter behandeling in het college wordt 
voorgelegd; 
b) als eerste stap in het proces van nieuwe 
raadsonderwerpen een startnotitie wordt 
voorgelegd aan het college. 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

22 Budgethoudersregeling 2020 1. De budgethoudersregeling 2020 Eijsden-
Margraten met ingangsdatum 1-1-2020 vast te 
stellen; 

2. De afdelingshoofden, griffier en directieleden 
benoemen als budgethouder. 

 
 
 

Aangehouden. 
 

23 Subsidie 2020 MEE 

 

Stichting MEE Zuid-Limburg voor 2020  
het bedrag van € 179.742 toe te kennen, waarvan: 
1. € 176.362 voor de uitvoering van de 

onafhankelijke cliëntondersteuning; 
2. € 3.380 voor de coördinatie van de Integrale 

Vroeghulp Jeugd. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
de algemene lijn in de organisatie dient te zijn dat 
bezuinigingsoperaties niet gedekt mogen worden 
via budgetten die het karakter hebben van een 
open eind regeling. 
 

 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 07-01-2020 
 

                                                                                                                                Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
                                                                                                                                           De waarnemend secretaris,     De burgemeester, 

 
 
 
 

                                                                                                                                                  François Kool    Dieudonné 
Akkermans 

 


