
      

 

Notulen collegevergadering 13 oktober 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 13-10-
2020 

  

2 Openbare besluitenlijst  
collegevergadering 6-10-
2020 

Vaststellen. Akkoord, met dien verstande dat bij 
agendapunt 4 opgenomen wordt dat dit 
onderwerp integraal met de afdeling 
Mens & Samenleving alsmede 
Openbare Ruimte wordt opgepakt. 
 

3 Sloop noodunit Clara 
Feystraat 28 Cadier en Keer 

Over te gaan tot sloop van het Leeg-  
staande noodgebouw gelegen aan de  
Clara Feystraat 28 te Cadier en Keer. 

Conform advies besloten met dien 
verstande dat de kosten in de 2e burap 
worden meegenomen. 
 
 

4 Ontwerp Omgevingsvisie 
Limburg - zienswijze Eijsden-
Margraten 

Instemmen met bijgevoegde uitgaande  
brief met de zienswijze op de Ontwerp  
Omgevingsvisie Limburg. 

Conform advies besloten. 

5 Ontwerp Omgevingsvisie 
Limburg - zienswijze 
Middengebied 

1. Gezamenlijke zienswijze van de 
gemeenten uit het Middengebied op de 
ontwerp Omgevingsvisie van de 
Provincie Limburg vast te stellen;  

2. Burgemeester Ramaekers (Gulpen-
Wittem) en wethouder R. van der Broek 
(Beekdaelen) te mandateren de 
zienswijze bij Gedeputeerde Staten van 
Limburg in te dienen. 

 

1. Conform advies besloten; 
 
 
 

2. Conform advies besloten. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Artikel 36 beantwoording 
jacht en jachtvergunningen 

Instemmen met het verzenden van de 
antwoordbrief aangaande de art. 36  
vragen 'jacht en jachtvergunningen'. 
 

Conform advies besloten. 

7 Handelingskader 
openstelling horeca en 
(winter)terrassen per 1 
oktober 2020 

Vaststellen de beleidsregel “Handelings- 
kader openstelling horeca en 
(winter)terrassen per 1 oktober 2020”. 

Conform advies besloten met dien 
verstande dat: 
a) het handelingskader openbaar 
gemaakt wordt en hiermee als 
beleidskader wordt vastgesteld; 
b) te allen tijde de vigerende 
noodverordening de beleidsregel 
overruled; 
c) in lijn met de besluitvorming d.d. 20 
mei 2020 de burgemeester optreedt als 
eindverantwoordelijke 
portefeuillehouder en als woordvoerder 
en tevens alle vergunde aanvragen 
achteraf ter kennisname worden 
voorgelegd aan de burgemeester 
alsmede aan het college van 
burgemeester en wethouders. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 20-10-2020 

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


