
      

 

Notulen collegevergadering 06-10-2020 
 

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 
06-10-2020 
 

 
 

 

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 29-09-2020 
 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Wijzigen van de bestemming op de 
locatie Schilberg 26A, 28 en 28A te 
Noorbeek. 

Het ontwerp Wijzigingsplan Schilberg 
26, 28 en 28A Noorbeek in procedure 
brengen. 

Conform advies. 

4 Aanleg Skatebaan Mheer 1. De skatebaan in Mheer bij het 
sportcomplex te realiseren; 

2. Het hoofd van de afdeling Openbare 
Ruimte het mandaat te geven de 
opdrachten te verstrekken. 

1.    Conform advies  
       besloten verstande  
       dat: 
- Dit initiatief wordt meegenomen in de 

nota Speelvoorzieningen en integraal 
met de afd. Mens & Samenleving en 
Openbare Ruimte wordt opgepakt 

- Gelet op meerdere initiatieven deze 
lijn bepaald is: spreiding en 
maximering van skatebanen in 
gemeente Eijsden-Margraten, te 
weten maximaal 3: Maas, Heuvel-
land, Plateau. 

- Uitsluitend de kosten van de 
skatebaan (€14.000) ten laste komen 
van het budget speelvoorzieningen 

- Alle overige kosten ten laste komen 
van GRP, MIP, MOP en kapita-
liseren over 10 jaar. 
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2.  Conform advies besloten. 
 

5 Begroting 2021-2024 1. Begroting ter vaststelling aan de raad 
aanbieden; 

2. Voorwoord vaststellen; 
3. Persbericht vaststellen. 

1. Conform advies besloten met dien 
verstande dat; 

- aanvullend enkele tekstuele 
aanpassingen (zie toelichting) 
worden doorgevoerd; 

- nagegaan wordt wat de noodzaak is 
m.b.t. aanpassing van het riooltarief 
en dit tekstueel nader duiden in de 
tekst van de begroting; 

 
2. Conform advies besloten met dien 

verstande dat enkele tekstuele 
aanpassingen (zie toelichting) 
worden doorgevoerd; 

 
3. Conform advies besloten met dien 

verstande dat; 
- er op 13 oktober 9.00 uur door het 

college een gezamenlijke 
persconferentie wordt gehouden en 
vanuit communicatie de nodige 
voorbereidingen worden getroffen; 

- voorafgaand hieraan op 10 oktober 
de begroting wordt doorgezet richting 
pers en in weekblad de Etalage in 
ruime mate de koers en de inhoud 
van de begroting ‘’in lijn met het 
persbericht’’ wordt neergezet; 

- er op 14 oktober een informatieavond 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

wordt gehouden waarin ambtelijk de 
raad meegenomen wordt in het 
doorlopen proces, de focus en de 
gemaakte afwegingen. 

 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 13-10-2020 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
          Mari-An Gerits    Dieudonné Akkermans 
 


