
      

 

Notulen collegevergadering 13-4-2021 
 

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  
13-4-2021 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 6-4-2021 

Vaststellen. Conform advies besloten, m.d.v. dat punt 14 als volgt 
gewijzigd wordt: 
1. Het transformatieplan jeugd geen wijziging van 
beleid betreft en derhalve slechts informatie richting 
raad hoeft te gaan middels een RIB. Binnen Lijn-50 
wordt deze zelfde lijn aangehouden; 
2. Nagegaan wordt wat de juridische grondslag voor 
uitvoering is; 
3. Alsnog antwoord geven op gestelde kanttekeningen 
van de vorige vergadering. 
 
 

3 Stimuleringsregeling 
vergroenen tuinen 

1. De raad in haar vergadering van 25 mei 
2021 voor te stellen de stimuleringsregeling 
vergroenen tuinen vast te stellen 

2. Het afdelingshoofd Openbare ruimte 
mandateren de regeling na vaststelling door 
de raad namens het college te laten 
uitvoeren. 

 

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

4 Artikel 36 vragen VVD-fractie 
subsidie vuursteenmijn 

De VVD- fractie te berichten middels  
bijgevoegde conceptbrief. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat:  
1. Elk jaar een terugkoppeling volgt via de 
bestuursrapportage; 
2. De kostenplaats nader vermeld wordt. 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Voortgang Poort van het 
Heuvelland 

Ten behoeve van het project Poort van  
het Heuvelland/ opdracht Goudappel  
 € 5.775,-- overhevelen van kostenplaats 
Bouwgrondexploitaties ( 6830000) naar  
kostenplaats Poort van het Heuvelland  
( 655004). 

Conform advies besloten. 

6 Vervolgbrief  n.a.v.advies 
Boels Zanders inzake 
Rijksweg 34, Gronsveld 
Bibihuis 
 

Geen gebruik maken van het advies van  
Boels Zanders inzake: conceptbrief  
versturen naar het Bibihuis.  
De beroepsprocedure in deze fase  
afwachten. 

Niet akkoord. Verzocht wordt om de model brief te 
verzenden vanuit de gemeente en voorafgaand 
ambtelijk het Bibihuis hierover nader geïnformeerd 
wordt en een afschrift volgt richting raad. 
 

7  Uitvoeringsplan  Integrale 
Veiligheid Heuvelland 2020-
2023 

Het college wordt gevraagd om het  
Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid  
Heuvelland: 
1. vast te stellen. 
2. ter kennisname aan de gemeenteraad aan 

te bieden. 

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

8 Skatebaan Eijsden en 
omgeving 

1. De procedure op te starten om een 
skatebaan te realiseren bij het sportcomplex 
van VVEijsden 

2. Een investeringskrediet van € 45.000 
beschikbaar te stellen. 

3. Het aanvullende krediet van € 35.000 in de 
eerste bestuurskrant 2021 ter vaststelling 
aan de raad aan te bieden. 

Aangehouden, allereerst ambtelijk/bestuurlijk overleg 
voeren met de wethouder Custers en Piatek om te 
bezien hoe e.e.a. financieel te dekken. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 20-4-2021 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
          Mari-An Gerits   Dieudonné Akkermans 
 


