Notulen collegevergadering 07-01-2020
Aanwezig:
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)
Afwezig:
Akkermans, D.A.M. (Burgemeester)

Agendapunt
1

Onderwerp
Openbare agenda
collegevergadering 07-012020

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 17-122019

Vaststellen.

Conform advies.

3

Wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

De gemeenteraad voor te stellen het college
Conform advies besloten, met dien verstande dat
van burgemeester en wethouders toestemming bezien wordt wat de consequenties zijn voor
te verlenen om de gemeenschappelijke regeling andere GR-en vwb de doorvoering van de Wnra.
Omnibuzz te wijzigen conform bijgevoegd
concept wijzigingsbesluit.

4

Sluiten samenwerkingsovereenkomst om
internationale (kennis)
werkers (EU en niet-EU)
versneld te kunnen
inschrijven voor alle ZuidLimburgse gemeenten en
Echt-Susteren in het Expat
Centre Maastricht Region

Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Maastricht om
internationale (kennis)werkers (EU en niet-EU)
versneld te kunnen inschrijven voor alle ZuidLimburgse gemeenten en Echt-Susteren in het
Expat Centre Maastricht Region.

5

Verzoek van Stichting Sociaal 1. Instemmen met een eenmalige financiële
Centrum Eijsden om in
bijdrage op grond van het bepaalde in artikel
aanmerking te komen voor
4:23, derde lid, onder d. van de Algemene
een eenmalige bijdrage in de
wet bestuursrecht voor het project sociaal
kosten van het project sociaal
regisseur met een looptijd van maximaal 3
regisseur.
jaren 2020 t/m 2022.
2. Het bijbehorende bedrag van € 16.700
bijramen in de eerste bestuursrapportage

Conform advies.

1. Conform advies.

2. Conform advies.
3. Conform advies.

Agendapunt

Onderwerp

Advies
2020
3. Instemmen met de voorwaarden gesteld
zoals opgenomen in bijgaande conceptbrief.

6

Aanwijzing inzamelaars oude 1. Instemmen met het verlengen van de
metalen
aanwijzing als inzamelaar van oude metalen
van Harmonie Concordia te Margraten,
Fanfare Sint Gertrudis te Sint Geertruid, de
heer P. Remmers te Margraten en Schutterij
St. Sebastianus te Oost-Maarland tot 29
november 2023, met terugwerkende kracht
tot en met de datum waarop de laatstelijk
genomen aanwijzingsbesluiten in gelijke zin
van voornoemde partijen eindigden.
2. De aanwijzing geschiedt onder de
voorschriften vervat in bijlage 2 bij het
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen-verordening
gemeente Eijsden-Margraten 2014.

Besluit

1. Conform advies.

2. Conform advies
Additioneel besluit:
3. In beeld te brengen hoe de oud-ijzer handel
aan de
Bemelerweg te Cadier & Keer is geregeld en
welke
maatregelen er getroffen kunnen worden om
de ‘’oudijzerhandel’’ langs de weg ter plaatse te
stoppen.

Vastgesteld in de B&W
vergadering 14-01-2020
Burgemeester en Wethouders
van Eijsden-Margraten,
De waarnemend secretaris,
De burgemeester,

François Kool
Dieudonné Akkermans

