
      

 

Notulen collegevergadering 04-02-2020 
 

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 04-02-
2020 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 28-01-
2020 

Vaststellen. Conform advies. 

3 MIP project 'Groot Welsden 
en Mergeldelsweg' 
(aanbesteding) 

1. Kennis te nemen van bijgevoegd 
(concept)bestek, tekeningen en overige 
bijlagen; 

2. Akkoord te gaan om het project meervoudig 
onderhands aan te besteden en hier voor vijf 
aannemers uit te nodigen: 

3. Akkoord te gaan met het gunningscriteria 
‘laagste prijs’; 

4. Het afdelingshoofd te mandateren om de 
aanbestedingsprocedure af te handelen incl. 
opdracht verlening, mits de projectkosten 
passen binnen het kredietbesluit. 

1. Voor kennisgeving  
    aangenomen. 
 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat   
    aandacht wordt gevraagd voor het MIP 2020. 
 
3. Conform advies.  
 
4. Conform advies. 

4 Ontwerpbestemmingsplan 
Eindstraat 35, 6265 AD Sint 
Geertruid 

Het ontwerpbestemmingsplan Eindstraat 35 Sint 
Geertruid (planidentificatie- nummer 
NL.IMRO.1903.BPLKOM09002-ON01) conform 
artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in procedure 
te brengen. 
 

Conform advies. 

5 Wijziging Afvalstoffen-
verordening en Uitvoerings-
regeling Afvalstoffen-
verordening 

a. In te stemmen met een wijziging van de 
artikelen 3 en 25 van de 
Afvalstoffenverordening en overeenkomstig 
bijgaand voorstel aan de raad ter vaststelling 
voor te leggen. 

a. Conform advies.  
b. Conform advies.  
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b.  In te stemmen met de in het collegevoorstel 
weergegeven wijzigingen van de artikelen 2, 
3, 4 en 5 van de Uitvoeringsbesluit 
Afvalstoffenverordening Eijsden-Margraten en 
onder intrekking van de bestaande een 
nieuwe Uitvoerings-regeling Afvalstoffen-
verordening vast te stellen. 

 

6 Aanleg zwembad in strijd met 
de verleende omgevings-
vergunning en het vigerende 
bestemmingsplan, Pater 
Kustersweg 18 te Cadier en 
Keer. 

Instemmen met het opstarten van het 
handhavingstraject middels het sturen van een 
waarschuwingsbrief voor het aanleggen van een 
zwembad in strijd met de verleende 
omgevingsvergunning en het vigerende 
bestemmingsplan, Pater Kustersweg 18 Cadier 
en Keer 

Niet akkoord. 
1. Vooralsnog niet overgaan tot handhaven. 
2. Pfh RO en pfh N&L gaan – in afstemming met de   
    Provincie - in gesprek met betrokkene om tot een 
    oplossing te komen. 
3. De resultaten van het gesprek worden middels een 
    collegevoorstel teruggekoppeld. 
 

7 Wijzigingsbesluit Bbz In te stemmen met bijgevoegd ‘Besluit tot 
wijziging van het Uitvoeringsbesluit hoogwaardig 
handhaven en debiteuren Participatiewet, IOAW 
en IOAZ Maastricht Heuvelland 2016 e.v.’ 
 

Conform advies. 

8 Toestemming tot deelneming 
aan de gemeenschappelijke 
regeling BsGW 

Deel te nemen aan de gemeenschappelijke 
regeling BsGW. 

Conform advies. 

9 Zelfevaluatie BRP en PNIK 
2019 

1. Kennis te nemen van de resultaten van de 
uitgevoerde zelfevaluaties BRP en PNIK. 

2. De uitkomsten van de zelfevaluatie BRP 2019 
middels bijgevoegd uittreksel vast te stellen 
(College). 

3. De uitkomsten van de zelfevaluatie 
Reisdocumenten 2019 middels bijgevoegd 
uittreksel vast te stellen (Burgemeester). 

1. Voor kennisgeving aangenomen. 
 
2. Conform advies.  
 
 
3. Conform advies.  
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4. De uitkomsten van de zelfevaluatie BRP via 
ENSIA middels bijgevoegd uittreksel vast te 
stellen (College). 

5. De uitkomsten van de zelfevaluatie 
Reisdocumenten via ENSIA middels 
bijgevoegd uittreksel vast te stellen 
(Burgemeester). 

 

4. Conform advies.  
 
 
5. Conform advies.  

10 Invulling mantelzorg-
ondersteuning vanaf 2020 

Instemmen met de voorliggende aanpak van 
mantelzorgondersteuning. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat een 
evaluatiemoment wordt ingebouwd. 
 
 

11 Samenklank Project In te stemmen met bijgevoegde 
Raadsinformatiebrief over de uitvoering van de 
motie samenklank. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a) wethouder Custers vraagtekens stelt ten aanzien 
van de uitvoerbaarheid van dit voorstel alsmede het 
ontraadt om het concert te organiseren in de maand 
september gezien de vele activiteiten die dan reeds 
op muzikaal gebied plaatsvinden; 
b) binnen 2 maanden inzicht verschaft wordt rondom 
de voortgang van het project. 
 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 11-02-2020 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
          Mari-An Gerits    Dieudonné Akkermans 


