
      

 

Notulen collegevergadering 18-02-2020 
 

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) 
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris) 
Kool, F. (Loco-secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 18-02-2020 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 11-02-2020 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Actualisatie uitgifteprijzen 2020 De grondprijzen voor 2020 niet indexeren. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
grondprijs-differentiatie wordt toegepast voor sociale 
woningbouw. 

 

4 Lokaal actieplan Jeugd 2020-
2022 

1. Instemmen met bijgevoegd lokaal actieplan 
Jeugd 2020-2022  

2. Akkoord te gaan met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief en te ondertekenen. 

 

1. Conform advies.  
 
2. Conform advies.  

5 Pilot Heuvellandgemeenten 
fraude in het zorgdomein 

Het besluit van uw college van 27 augustus 
2019, ad 2, te herzien c.q. te corrigeren in deze 
zin, dat in het kader van de pilot 
'Heuvellandgemeenten fraude in het 
zorgdomein' de bevoegdheid van uw college tot 
het aanwijzen van toezichthouders / handhavers 
(bijzonder en preventief onderzoek en sociale 
rechercheurs) als bedoeld in artikel 6.1, eerste 
lid van de Wmo 2015 respectievelijk de artikelen 
2.9 en 8.1.3 van de Jeugdwet gemandateerd 
wordt aan het college van burgemeester en 
wethouders van Maastricht met de mogelijkheid 
tot ondermandaat. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Toekenning 
onkostenvergoeding 
Buitendienst 

Het college wordt gevraagd in te 
stemmen met: 
1. Het toekennen van een onkostenvergoeding 

van €15,00 per maand voor het zelf reinigen 
van de werkkleding. 

2. Het beëindigen van de huidige regeling, 
waarbij het reinigen van de werkkleding door 
de gemeente wordt verzorgd. 

3. De structurele kostenbesparing te verwerken 
in de eerste burap 2020. 

4. De vaste onkostenvergoeding op te nemen in 
ons Personeelshandboek: Deze 
onkostenvergoeding wordt opgenomen in ons 
Personeelshandboek. Na akkoord zal het 
voorstel ter instemming worden voorgelegd 
aan de Ondernemingsraad. 

 

 
 
1. conform advies.  
 
 
2. conform advies. 
 
 
3. conform advies.  
 
4. conform advies.  

7 Raadsinformatiebrief 
huisvesting statushouders 

In te stemmen met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief betreffende huisvesting 
statushouders. 

Conform advies. 

8 Beheer openbaar groen 
begraafplaatsen 

1. De 3 voorgenomen opdrachten tot het 
beheren (voor een periode van 6 jaar) van de 
openbare begraafplaatsen aan de Hutweg te 
Eijsden, de Groenstraat te Eijsden en de 
Voerenweg te Gronsveld, elk meervoudig 
onderhands door offerte opvraag bij lokale 
partijen aan te besteden met het 
gunningscriterium 'laagste prijs'; 

2. Het afdelingshoofd Openbare Ruimte te 
mandateren om de opdrachten te gunnen. 

 

Aanhouden. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9 Oosterbroekweg. 
Art 36 belanghebbende 

Instemmen met de artikel 36 
beantwoordingsbrief betreffende het voormalig 
gemeentelager Oosterbroekweg Gronsveld. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
aanpassing van reactie op vraag 3 plaatsvindt. 

 
 
 
 
 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 3-3-2020 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
          Mari-An Gerits   Dieudonné Akkermans 
 


