
      

 

Notulen collegevergadering 11-05-2021 
 

Aanwezig: 
 

Custers, Mr. J.E.M.  (Locoburgemeester) voorzitter 
Cox, Drs. G.J.M. (Waarnemend burgemeester) 
Dreessen, W.H.J. (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris) 
Kool, F. (Locosecretaris) 
 
Afwezig: 
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 11-05-
2021 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 04-05-
2021 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

3 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 06-05-
2021 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

4 Bijraming budget Nedvang 
Subsidie 
 

In te stemmen met voorgestelde bijraming in 
de 1de Burap 2021: 
Bijraming van € 11.000 voor de Nedvang 
subsidie t.b.v. SKEM cultuureducatie 
basisscholen. 
 

Conform advies besloten. 

5 Het inzetten van de 
openbare ruimte voor sport 
en bewegen inzake COVID-
19 

Instemmen met het 'handelingskader sport 
buiten sportcomplex' voor het toestaan van 
sport- en beweegactiviteiten in de openbare 
buitenruimte onder de volgende voorwaarden: 
Per kern wordt minimaal 1 plek aangewezen 
waarop onder de volgende voorwaarden 
beweeg- en sportoefeningen in de openlucht 
wordt toegestaan zijnde: 
a. er wordt voldaan aan de corona-

uitgangspunten. 
b. er wordt geen (milieu) overlast veroorzaakt. 
c. de activiteiten worden uitgevoerd voor eigen 

risico. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
aanpak wel nog in het pfh-overleg van wethouder 
Dreessen d.d. 17 mei 2021 wordt besproken. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

d. er is akkoord van de eigenaar.  
e. indien nodig vindt er een marginale toetsing 

door vergunningverlening plaats. 

6  Artikel 36 Groen Links fractie 
inzake 't Greuntsje 

Bijgevoegde reactie toe te zenden aan de 
raadsfractie Groen Links. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat bij 
vraag 8 nadrukkelijk wordt aangegeven dat de rol van 
de bestuurder ingevuld wordt binnen de adviezen van 
het FER rapport, zijnde dat de bestuurder 
(collegeleden) zich niet bezig houdt met operationele 
aangelegenheden. 

7 Raadsinformatiebrief 
bermenbeheer en 
aanbesteding bermenbeheer 

1. Kennis nemen van gevolgde 
aanbestedingsprocedure bermenbeheer. 

2. De raad te informeren middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief inzake bermenbeheer. 

3. Opdracht geven voor het bermenbeheer 
2021.  

4. Het afdelingshoofd mandateren tot het 
verstrekken van de opdracht. 

 

1. Voor kennisgeving aangenomen, met dien verstande 
dat: 
a) het geparafeerde opleverrapport alsnog ter kennis 
name wordt aangeboden aan het college d.d. 18 mei 
2021. 
b) De accountant geïnformeerd wordt over de 
procesgang aangaande de aanbesteding. 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
De raad via de voorliggende RIB ook in kennis gesteld 
wordt van het verloop van de aanbesteding en de 
gedane melding richting accountant. 
De raadsinformatiebrief wordt na verwerking zo spoedig 
mogelijk voorgelegd aan het college. 
3. Conform advies besloten. 
4. Conform advies besloten. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 18-05-2021 

 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De waarnemend burgemeester, 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox
 


