
      

 

Notulen collegevergadering 21-4-2020 
 

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 21-4-
2020 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 14-4-
2020 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Voorlopige Jaarrekening 
2019 en ontwerpbegroting 
2021 en meerjarenraming 
2022-2024 RUD Zuid 
Limburg 

1. De voorlopige jaarrekening 2019 RUDZL voor 
kennisgeving aan te nemen en voor 
kennisgeving naar de Raad te versturen; 

2. De Raad voor te stellen als zienswijze over 
de: 

 Ontwerpbegroting 2021 RUDZL 

 Meerjarenraming 2022-2024 RUDZL 
 kenbaar te maken dat ze er niet mee kan 
iinstemmen, omdat er niet wordt voldaan  
 aan de ingediende zienswijze vanuit de  
Raad van 3 juni 2019 waarin: 

 het automatisch doorbelasten van 
indexeringen (prijs- en loonindex) niet 
akkoord wordt bevonden en; 

 partijen worden opgeroepen om met 
voorstellen rondom kostenreductie te 
komen. 

Daarnaast dient de bijdrage van Eijsden- 
Margraten voor 2021 wordt aangepast  
conform het mailbericht van 31-3-2020  
van de RUDZL, zijnde € 128.017,00. 

1. Conform advies. 
 
 
2. Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

4 Bestemmingsplan Hoeve 
Klompenstraat  23-25 
Eckelrade 

De raad voorstellen, conform bijgevoegd  
raadsvoorstel, om het bestemmingsplan  
Hoeve Klompenstraat 23-25 te  
Eckelrade, zoals dat plan is aangegeven  
op de verbeelding, alsmede de regels en 
de toelichting, ongewijzigd vast te stellen  
(NL.IMRO.1903.BPKOM5003.VG01) 
 
 

Conform advies. 

5 Bestemmingsplan Eindstraat 
35 Sint Geertruid 
 

De raad voorstellen, conform bijgevoegd  
raadsvoorstel, om het bestemmingsplan  
Eindstraat 35 Sint Geertruid, zoals dat  
plan is aangegeven op de verbeelding,  
alsmede de regels en de toelichting,  
ongewijzigd vast te stellen  
(NL.IMRO.1903. BPLKOM09002-VG01). 
 
 

Conform advies. 

6 instemmen met 1 op 1 
gunnen van de opdracht 
preventieve logopedie 0-12 
jaar aan BSO Advies voor de 
periode van één schooljaar 
 

Instemmen met 1 op 1 gunnen van de  
opdracht preventieve logopedie 0-12 jaar  
aan BSO Advies voor de periode van één  
schooljaar in afwijking van het  
aanbestedingsbeleid. 
 
 
 
 
 
 
 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7 Offerte mobiliteitsvisie fase 1 Opdracht verlenen aan onderzoeks- 
bureau Rademacher/Devries voor de  
vervolgfase inzake de ontwikkeling van  
station Eijsden. 

Conform advies. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 28-4-2020 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
          Mari-An Gerits   Dieudonné Akkermans 
 


