
      

 

Notulen collegevergadering 16-3-2021 
 

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 16-3-
2021 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 9-3-2021 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Raadsvoorstel vaststelling 
Afvalstoffenverordening 2021 
gemeente Eijsden-Margraten. 

De raad voor te stellen om: 
1. kennis te nemen van de Inspraaknota 

Afvalstoffenverordening gemeente 
Eijsden-Margraten 2021; 

2. de Afvalstoffenverordening gemeente 
Eijsden-Margraten 2011 in te trekken; 

3. de Afvalstoffenverordening gemeente 
Eijsden-Margraten 2021 vast te stellen. 

 

1. Conform advies besloten; 
2. Conform advies besloten; 
3. Conform advies besloten, met dien verstande dat nog 
de volgende aanpassingen worden doorgevoerd: 
- uitgangspunt is dat locatiekeuze een uitvoeringsaspect 
is en derhalve een aangelegenheid is van het college, 
hierop de verordening en het raadsvoorstel moet worden 
aangepast; 
- beleidsregel punt 9 amenderen : 75 meter afstand 
uitsluitend voor nieuwbouwlocaties indien dit aan de orde 
is) 
- dat er een voorstel volgt rondom het plaatsen van een 
restafvalcontainer in Mariadorp; 
- dat t.a.v. de locatie Eckelrade een proces ingang gezet 
wordt om op basis van pro’s en contra’s uit 
burgerparticipatietraject een ambtelijk voorstel volgt 
rondom plaatsing van de afvalcontainer waarbij het 
college besluitvormend is; 
- in het uitvoeringsbesluit art. 10. of ontbreekt en 
toegevoegd moet worden dan wel dat de nummering 
aangepast moet worden en dat de verwijzingen in het 
raadsvoorstel hierop gecheckt moet worden. 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

4 Wijzigen verordening 
leszwemmen Eijsden-
Margraten 2018 

1. Instemmen met het wijzigen van de 
verordening leszwemmen 2018 gemeente 
Eijsden-Margraten. 

2. Het wijzigen van de verordening ter 
besluitvorming aanbieden aan de raad. 

 

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

5 Project Knopen Lopen - 
deelname en 
samenwerkingsovereenkomst 
Eijsden-Margraten. 

1. In te stemmen met de Samen-
werkingsovereenkomst tussen de 16 Zuid-
Limburgse gemeenten en Visit Zuid-
Limburg inzake het project Knopen Lopen; 

2. In te stemmen met Visit Zuid-Limburg als 
penvoerder namens de deel-nemende 
gemeenten voor het indienen van de 
subsidieaanvraag bij de provincie Limburg 
voor het project Knopen Lopen; 

3. Visit Zuid-Limburg te machtigen de 
aanbesteding te verzorgen inzake het 
project Knopen Lopen (vanaf de 
voorbereiding tot en met de definitieve 
gunning); 

4. Visit Zuid-Limburg na aanbesteding bij 
positief gunningsadvies, en passend 
binnen het beschikbare middelen, 
opdracht te verlenen voor project-leiding 
(coördinatie en uitvoering); 

5. Het aandeel Eijsden-Margraten in de 
uitgaven te activeren;  

6. Portefeuillehouder Toerisme & Recreatie, 
Vrijetijdseconomie te machtigen om de 
samenwerkings-overeenkomst inzake het 
project Knopen Lopen te ondertekenen 
d.d. 18 maart a.s. 

 

1. Conform advies besloten. 
 
 
 
2. Conform advies besloten. 
 
 
 
 
3. Conform advies besloten. 
 
 
 
 
4. Conform advies besloten. 
 
 
 
 
5. Conform advies besloten. 
 
6. Conform advies besloten. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Uitvoeringsprogramma 
waterwinningen 
 

Uitvoeringsprogramma Provincie Limburg  
ten aanzien van de waterwingebieden  
vast te stellen. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
duidelijke kaarten incl. begrenzingen alsnog worden 
aangeleverd. 

7  Regentonnenactie 2021 Instemmen met het opstarten van de  
regentonnenactie 2021. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat het 
uitgangspunt wordt dat inwoners een voucher kunnen 
inwisselen door een factuur in te dienen bij de gemeente 
mits voor een bepaalde tijd aankoop (1 mei tot 1 juli) 
heeft plaatsgevonden bij een lokale ondernemer 
gevestigd binnen de gemeentegrenzen van de Eijsden-
Margraten. 
 

8 Wegenbeleidsplan 1. Het rapport van Arcadis, het 
Wegenbeleidsplan, vast te stellen;  

2. De financiële consequenties mee te 
nemen in de begrotingsbehandeling 
begroting 2022, en de meerjarenbegroting 
2023-2025 en de raad hierover tijdens het 
begrotingsproces te laten beslissen. 

 

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

9 Verlenging overeenkomst 
met OpenLine 

1. De overeenkomst met OpenLine met 1 
 jaar te verlengen tot en met oktober 2022. 

2. Het opnemen van de overige 3 
verlengingsopties te mandateren aan het 
afdelingshoofd Financiën en 
Informatiemanagement, met inachtneming 
van de verlenings-criteria. 

 

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

10 ICT licenties De ICT licentie- en abonnementskosten  
op te nemen in de eerste bestuurs- 
rapportage 2021. 

Conform advies besloten. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

11 Jeugdgezondheidszorg 
Begroting 2022 (als 
onderdeel van GGD-ZL 
begroting 2022) 

In te stemmen met het ambtelijk advies  
rondom de begroting Jeugd  
Gezondheidszorg 2022, zijnde dat: 
1. De gemeente Eijsden-Margraten de 

ambities en doelstellingen onderschrijft; 
2. Ten aanzien van de financiële 

consequenties (die op dit moment nog te 
weinig concreet zijn) vooralsnog niet 
ingestemd kan worden met het voorstel 
om de notitie Bestuurlijk document JGZ 
vast te stellen in het AB;         

3. Erop aangedrongen wordt dat er eerst een 
advies dient te zijn van de financiële 
commissie m.b.t. de laatste bestuurlijke 
notitie;           

4. Inzicht gegeven dient te worden welke 
kosten absoluut noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van de JGZ op een basisniveau 
/ huidige niveau; 

5. Bekeken dient te worden of 2022 gebruikt 
kan worden om te beoordelen of het 
beoogde ambitieniveau haalbaar is en hoe 
de transitie dan zou moeten verlopen. 

6. De gemeente Eijsden-Margraten een 
standpunt bepaalt ter zake. 

 

Onderliggend voorstel aanhouden in afwachting van het 
resultaat van het bestuurlijk overleg alsmede in het licht 
van de doelstelling om te sturen op kostenbeheersing 
van verbonden partijen. 
Voor behandeling in het AB (inhoudelijk en financieel) 
een annotatie aanleveren voor wethouder Piatek, waarbij 
vanuit een financiële kaderstelling randvoorwaarden 
worden geformuleerd als input voor het bepalen van de 
ambitie. 

12 Project: Onderhoud 
verhardingen rotonde 
Groenstraat. 

1. De onderhoudswerkzaamheden aan de 
rijbanen gelijktijdig in 2 weekenden 
uitvoeren met de werkzaamheden (fase 4 
en 5) fietsverbinding St.Geertruid – 
Eijsden (fp Bukel) en uiterlijk voor 1 mei 
2021 af te ronden; 

2. De asfaltverharding gedeeltelijk vervangen 
door een nieuw asfaltpakket met een 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

combi-deklaag in de kleurstelling antraciet; 
3. Heijmans Infra te Geleen hiervoor een 

aanvullende opdracht te verstrekken ter 
hoogte van hun inschrijfstaat optie 3; 

4. Voor de realisatie van dit groot onderhoud 
een uitvoeringskrediet beschikbaar stellen 
van € 187.000,00; 

5. Het afdelingshoofd Openbare Ruimte 
mandateren voor het verstrekken van de 
noodzakelijke opdracht(en) binnen het 
voornoemde kredietbesluit. 

 
3. Conform advies besloten, met dien verstande dat er 
geen beletsel is rondom de aanbestedingsregels en dit 
uit een ingewonnen juridisch advies bij Boels Zanders 
blijkt. 
4. Conform advies besloten. 
 
5. Conform advies besloten. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 23-3-2021 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
          Mari-An Gerits   Dieudonné Akkermans 
 


