
      

 

Notulen collegevergadering 8-12-2020 
 

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 8-12-
2020 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 1-12-
2020 

Vaststellen. Akkoord, met dien verstande dat punt 6 en 8 worden 
aangepast, inhoudende dat: 
* punt 6: i.p.v. ´uitgevoerd´ moet in deze opgenomen 
worden in het besluit dat het besluit moet worden 
´geïmplementeerd´; 
* punt 8: het besluit als volgt aangepast dient te 
worden: ´de burgemeester en wethouder Piatek 
nemen deel aan het traject klinkende taal´. 
 

3 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 3-12-
2020 

Vaststellen. Conform advies. 

4 Nadere Regeling 
Gegevensverstrekking 
Basisregistratie Personen 
gemeente Eijsden-Margraten 
2020 

1. Vaststellen van de 'Nadere regeling 
gegevensverstrekking Basisregistratie 
personen gemeente Eijsden-Margraten 
2020'. 

2. Intrekken van de Regeling 
gegevensverstrekking Basisregistratie 
Personen gemeente Eijsden-Margraten 
2014 (inclusief de tussentijdse 
wijzigingen). 

 

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

5 Gemeenteplattegronden Gemeenteplattegronden in de gemeente  
Eijsden-Margraten verwijderen en geen  
nieuw contract afsluiten met RBL inzake  
deze plattegronden. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Afdoening brieven GS lid 
Andy Dritty over plan van 
aanpak NOVI en Samen-
werking Zuid-Limburg & brief 
van ESZL 

1. De brieven van gedeputeerde Andy Dritty 
beantwoorden conform bijgevoegde brief 

2. De brief van de ESZL afdoen door middel 
van een mondelinge terug-koppeling door 
de wethouder Economische zaken in het 
bestuur van ESZL. 

 

1. Conform advies besloten met dien verstande dat:: 
A. In de brief meegenomen dient te worden dat: 
* de gemeente Eijsden-Margraten de NOVI-
ontwikkeling op Zuid-Limburgse schaal onderschrijft, 
waarbij in een goede balans en in verbinding met 
een stevige euregionale oriëntatie de ontwikkeling 
van stad en land ondersteund worden. Dit alles 
vanuit het oogpunt dat het land gebaat is bij sterke 
steden en de stad gebaat is bij een sterk landelijk 
gebied; 
B. vanuit de euregionale oriëntatie, ontwikkelingen 
op het gebied van Mobiliteit & Transport, zijnde 
Meer met de Maas, de Einsteintelescoop, de 
railverbinding met België, de toekomstontwikkeling 
van het luchtruim, een netwerk van e-mobiliteit (e-
bikes en e-cars incl. laadpunten) alsmede de land-
schapsontwikkeling binnen de euregio België, Zuid-
Limburg en Duitsland prominent gepositioneerd 
worden; 
C. Eijsden-Margraten vanuit het oogpunt van de 
opgaven in het landelijke gebied en in het bijzonder 
vanuit de Cittaslow-gedachte middels 
vertegenwoordiging van de burgemeester in 
bestuurlijke zin een meer dan stevige rol wenst te 
vervullen in de NOVI Zuid-Limburg. 
2. Conform advies besloten. 
 

7 Grondstoffenbeleidsplan 
2021 - 2025 
 

1. Kennis nemen van het routeplan om te 
komen tot het Grondstoffenplan 2021 – 
2025 (zie bijlage). 

2. In te stemmen met de bijgevoegde RIB 
(RaadsInformatieBrief) 

 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

8 Service-Level Agreement 
Verwerving Wmo onder-
steuning regio Maastricht 
Heuvelland 2020-2024. 

1. Het voorliggende “Service-Level 
Agreement Verwerving Wmo 
ondersteuning regio Maastricht 
Heuvelland 2020-2024” vaststellen 
met terugwerkende kracht tot 1 
januari 2020. 

2. Kennis nemen van het 
Uitvoeringsplan 2020. 

 

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

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 15-12-2020 

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


