
      

 

Notulen collegevergadering 15-09-2020 
 

Aanwezig: 
 

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) 
 
Afwezig: 
Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 15-09-
2020 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 08-09-
2020 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Beantwoording vraag ex 
artikel 36 RvO fractie CDA 
Eijsden-Margraten over 
coronamaatregelen ten 
behoeve van het welzijn van 
de gemeenschap Eijsden-
Margraten 

De heer R. Ritzen van de fractie CDA Eijsden-
Margraten beantwoorde conform bijgevoegde 
brief. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
binnen nu en komende week de reacties op de 
openstaande art.36-vragen worden afgehandeld, 
dan wel via een tussenbericht richting indiener de 
stand van zaken wordt gemeld. 
 
 

4 CA Bomenplan 2020-2024 1. Instemmen met het bomenplan om komende 
4 jaar 8.301 bomen te planten, 8 hectare 
bos te ontwikkelen en jaarlijks hiervoor 
budget beschikbaar te stellen, zijnde  
€ 212.500 voor vier jaar. 

2. Besluiten om voor het specifiek doel: 'het 
aanbieden van een herdenkingsboom', bij 
geboorte, nieuwe inwoners en bijzondere 
huwelijken, persoonsgegevens hiervoor te 
gebruiken uit onze gegevensbestanden. 

3. Besluiten om een eenmalige investering te 
doen ad € 24.500,- voor de aanschaf van 
een 6m3 getrokken watertransporter 
middels een krediet i.c.m besluit 4. 

4. Besluiten om een eenmalige investering te 
doen ad € 155.000,- voor de aanschaf van 
een zelfrijdende hoogwerker, middels een 

Aanhouden. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

krediet. Het afdelingshoofd Openbare 
Ruimte te mandateren de 
aanbestedingsprocedure uit te voeren en de 
hoogwerker te bestellen. 

5. De directie te mandateren om de vacature 
Landschap/Landbouw open te stellen. 

 

5 Verordening 
Gegevensverstrekking 
Basisregistratie Personen 
gemeente Eijsden-Margraten 
2020 

Raad voorstellen tot: 
1. Vaststellen Verordening 

Gegevensverstrekking Basisregistratie 
Personen gemeente Eijsden-Margraten 
2020; 

2. Intrekking Verordening 
gegevensverstrekking basisregistratie 
personen gemeente Eijsden-Margraten 
2014 (van 16 september 2014). 

 

1. Conform advies besloten. 
 
 
 
 
2. Conform advies besloten. 

6 Verkoop Hoenderstraat 2b te 
Margraten 

Over te gaan tot verkoop van het pand 
Hoenderstraat 2b te Margraten aan de hoogste 
bieder. De verkoopkosten worden met de 
verkoopopbrengst van het pand gedekt. De 
kosten voor de verbouwing van de ruimte in de 
MFA (als alternatieve huisvesting voor 
scouting en het koor) worden gekapitaliseerd. 

Conform advies besloten met inachtneming van 
gemaakte uitvoeringsafspraken. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 22-09-2020 

 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
          Mari-An Gerits    Dieudonné Akkermans 
 


