
      

 

Notulen collegevergadering 28-01-2020 
 

Aanwezig: 
 

Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Dreessen, W.H.J. (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Kool, F. (De waarnemend secretaris) 
 
Afwezig:  
 
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 28-01-2020. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 21-01-2020. 

Vaststellen.  Conform advies. 

3 Beantwoording artikel 36 vragen 
van H. Koene inzake 
Sfeerverlichting Noorbeek. 

Vragen te beantwoorden via bijgevoegde 
 concept brief. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
de brief in overleg met de wethouder wordt 
aangepast en 
a. het collegestuk wordt bijgevoegd. 
b. voor iedere deelnemer die bijdraagt per brief de 
afspraken worden vastgelegd. 
c. de ophanging in Noorbeek nader bezien wordt 
vanwege het feit dat de sfeerverlichting op 
sommige plekken erg laag hangt. 
 

4 Ontwikkelingen en aanpassing 
werkwijze KCC. 

Instemmen met:  
1. De telefonische dienstverlening  van 

maandag tot en met donderdag van 12 tot 13 
uur te onderbreken, ingangsdatum 01-03-
2020. Na een evaluatie eind 2020 zal 
besluitvorming plaatsvinden over structurele 
invoering in 2021; 

2. In 2020 de zomer 4 weken, van 20 juli 2020 
tot 14 augustus 2020 (week 30 t/m 33) en 
kerstvakantie 2 weken, van 21 december 
2020 tot 1 januari 2021  (week 52 en 53) het 
Servicepunt te sluiten. 

 

 
1. Conform advies.  
 
 
 
 
 
2. Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Besluit op bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor het 
verbouwen van een schuur tot 1 
levensloopbestendige woning en 
1 startersappartement op de 
locatie Scheuldersteeg 31 en 33 
te Margraten. 

1. Het bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor het verbouwen 
van een schuur tot 1 levensloopbestendige 
woning en 1 startersappartement op de 
locatie Scheuldersteeg 31 en 33 te  
Margraten ontvankelijk verklaren; 

2. Het bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor het verbouwen 
van een schuur tot 1 levensloopbestendige 
woning en 1 startersappartement op de 
locatie Scheuldersteeg 31 en 33 te  
Margraten ongegrond verklaren, met in 
achtneming van de overwegingen van de 
commissie; 

3. Een vergoeding van de proceskosten 
afwijzen. 

 

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

6 Budgethoudersregeling 2020. 1. De budgethoudersregeling 2020 Eijsden-
Margraten met ingangsdatum 1-3-2020 vast 
te stellen; 

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

3. Presentatie houden voor budgethouder, - 
beheerders en bestellers; 

4. Evaluatie van de budgethoudersregeling 
houden in het tweede kwartaal. 

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

7 Werkplan onderhoud 
gemeentelijke gebouwen 2020 
en geactualiseerd 
MeerJarenOnderhoudsPlan 
(MJOP) 2021-2030 

1. Het werkplan onderhoud gemeentelijke 
gebouwen 2020 vast te stellen. 

2. Geraamde onderhoudsuitgaven voor het 
werkplan 2020 (€ 627.248,--) te onttrekken 
aan de voorziening 'onderhoud gemeente 
gebouwen'. 

3. Benodigde dotaties van de voorziening 
kapitaalgoederen 'onderhoud gebouwen' af 

1. Conform advies besloten, met dien verstande 
dat het inspectierapport inclusief nadere advisering 
rondom de vloer van de locatie ''Op de Cour'' wordt 
afgewacht. 
2. Conform advies.  
 
3. Conform advies.  
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

te stemmen op bijgevoegd MJOP 2021-2030 
4. De bevoegdheid tot het nemen van 

gunningsbeslissingen te mandateren aan 
Afdelingshoofd Openbare Ruimte. 

 
4. Conform advies. 

 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 04-02-2020 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De waarnemend secretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
          François Kool    Dieudonné Akkermans 
 


