Notulen collegevergadering 14-01-2020
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
1

Onderwerp
Openbare agenda
collegevergadering 14-01-2020

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 07-01-2020

Vaststellen.

Conform advies besloten, met dien verstande dat naar
aanleiding van agendapunt 6 besluit nr. 3 er nader
overleg gearrangeerd wordt tussen de
portefeuillehouder en de vakafdeling.

3

DVO Kredietbank Limburg 2020

1. De opdracht integrale schuldhulpverlening,
in afwijking van het aanbestedingsbeleid,
voor 2020 1 op 1 te gunnen aan
Kredietbank Limburg;
2. In te stemmen met bijgevoegde
dienstverleningsovereenkomst 2020 met
de Kredietbank Limburg, inclusief
prijsbijlage.

1. Conform advies.

Conform advies besloten, met dien verstande dat:
1. in de P&C-documenten de ontwikkelingen rondom
de MTB wordt opgenomen in de risicoparagraaf;
2. bezien wordt of de MTB ingezet kan worden voor
het bomenplan (aanplanten 8.301);
3. de controller verzocht wordt de financiële
ontwikkelingen nader te analyseren en in beeld te
brengen incl. toekomstige prognoses, en de financiële
effecten voor de gemeente EM.
Conform advies.

4

Contract MTB 2020

In te stemmen met de overeenkomst inzake
de uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) 2020 met MTB.

5

Wijziging Gr BsGW

In te stemmen met de wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling BsGW
conform bijgevoegde concept brief.

2. Conform advies.

Agendapunt
6

Onderwerp
Groenbeleidsplan

Advies
In te stemmen met het Groenbeleidsplan en
het plan door te leiden naar de raad ter
vaststelling.

Besluit
Conform advies besloten, met dien verstande dat
onderstaande punten verwerkt worden e.e.a. na
afstemming met de portefeuillehouder:
1. Blz. 23, de financiële paragraaf wordt aangepast
aan jaarschijf 2020;
2. Burgerparticipatie verankerd wordt in het
beleidsplan en aangegeven wordt en hoe dit
verder zal wordt gestimuleerd;
3. Ecologisch bermenbeheer nabij natuurgebieden
meenemen ter versterking van biodiversiteit en
het patrijzenbestand;
4. Verduidelijken waar bossen, bij voorkeur
voedselbossen, worden aangeplant;
5. Duidelijker aangeven wat verandert met dit beleid
c.q. welke accenten gelegd worden, zoals b.v.:
- meer burgerparticipatie stimuleren in de
uitvoering
- adopteren van het groen
- groenplan verankeren in educatie/onderwijs
- biodiversiteit stimuleren
- bloemrijke akkerranden stimuleren.

Vastgesteld in de B&W vergadering 21-01-2020
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De waarnemend secretaris,
De burgemeester,

François Kool

Dieudonné Akkermans

