Notulen collegevergadering 30-06-2020
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
1

Onderwerp
Openbare agenda
collegevergadering 30-062020.

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 23-062020.

Vaststellen.

Conform advies.

3

Aanwijzingsbesluit
1. Instemmen met het Aanwijzingsbesluit
(buitengewoon) ambtenaren
(buitengewoon) ambtenaren burgerlijke stand;
burgerlijke stand.
2. De bevoegdheid van het college om
(buitengewoon) ambtenaren burgerlijke stand
aan te wijzen te mandateren aan het
afdelingshoofd van het Servicebureau.

1. Conform advies.

4

Mandaat- en
machtigingsbesluit Wvggz.

Instemmen met bijgevoegde mandaat- en
machtigingbesluit ten behoeve van de uitvoering
van de Wvggz.

Conform advies.

5

Rapportage
klanttevredenheidsonderzoek Omnibuzz.

Conform advies besloten, incl. tekstuele aanpassing in
brief.

6

Besluit aanwijzen
stemlokalen verkiezingen.

1. Kennis te nemen van de bijgevoegde
rapportage van klanttevredenheidsonderzoek
Omnibuzz.
2. De gemeenteraad te informeren middels de
bijgevoegde brief.
In te stemmen met het instellen en aanwijzen van
16 stembureaus voor de eerstvolgende
verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer
op 17 maart 2021.

2. Conform advies.

Conform advies.

Agendapunt
7

8

Onderwerp
RIB woonbehoefteonderzoek woonwagenstandplaatsen.

Benoeming
gemeentearchivaris

Advies
1. Kennis te nemen van het rapport
'Behoeftepeiling woonwagenstandplaatsen
provincie Limburg' van 17 maart 2020.
2. In overleg en in samenwerking met betrokken
partijen nader te onderzoeken in hoeverre deze
woonwensenpeiling leidt tot afgewogen
woonbehoefteonderzoek om eventuele
concrete vervolgstappen te kunnen bepalen.
3. De betrokken partijen hiervoor zelfstandig te
benaderen en de resultaten hiervan terug te
koppelen naar en afstemmen met de subregio.
1. Als gemeentearchivaris aan te wijzen: de door
het bestuur van het Historisch Centrum Limburg
aangewezen gemeentearchivaris van
Maastricht;
2. 3 keer per jaar een strategisch
informatieoverleg plus in te stellen, waaraan
naast de onder motivatie genoemde interne
medewerkers, tevens de gemeentearchivaris
deelneemt.
3. De verantwoordelijkheden van de
gemeentesecretaris voor het beheer van de
informatievoorziening, zoals deze zijn
beschreven in het besluit informatiebeheer
gemeente Eijsden-Margraten 2012, te
mandateren aan de adjunct-directeur
(Directiebesluit).

Besluit
1. Voor kennisgeving aangenomen.

2. Conform advies besloten.

3. Conform advies besloten.
1. Conform advies.

2. Conform advies.

3. Conform advies.

Vastgesteld in de B&W vergadering 7-7-2020
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans

