
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 26-1-2016 
 

Aanwezig: 
 

Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Willems, J.W.  (Wethouder) 
Bisscheroux, J.W.P.M.  (Wethouder) 
Opreij, Drs. A.M.M.H.  (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Severeijns, M.F.M.E. (Secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 26-1-
2016. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 19-1-
2016. 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Uitwerking doelgroepen-
vervoer Limburg; wijziging 
gemeenschappelijke regeling 
Omnibuzz. 

1. In te stemmen met de in het 
collegevoorstel opgenomen 'notitie 
toekomstrichting doelgroepenvervoer' 
met de volgende onderdelen: 

a. te kiezen voor het regiemodel voor de 
uitvoering van het Limburgse 
doelgroepenvervoer; b. 

b. het regiemodel op Limburgse schaal 
publiekrechtelijk in te richten 

c. te kiezen voor een gefaseerde 
instroom van de verschillende 
vervoersvormen en te starten met 
regiotaxi per 11 december 2016. 

 2. De raad voor te stellen in te stemmen 
met c.q. uw college toestemming te 
verlenen voor het per 1 april 2016 
aangaan van de nieuwe 
gemeenschappelijke regeling 
Omnibuzz, waaronder begrepen de 
toetreding van al die Limburgse 
gemeenten (Mook en Middelaar 
uitgezonderd) die momenteel van deze 
regeling geen deel uitmaken. 

3. In te stemmen met het financieel kader 
doelgroepenvervoer. 

1. Conform advies,  
2. Conform advies, met dien  
    verstande dat het raads- 
    voorstel wordt aangepast  
    met de volgende  voor- 
    waarden: 
- Voldoende ruimte voor lokaal beleid; 
- Vervoer oud –AWBZ alleen op geleide van gemeentelijke 

beleid 
- Leerlingenvervoer: ook hier alleen volgens door 

gemeente vastgestelde kaders; 
- Automatische indexering zal elk jaar opnieuw bekeken 

moeten worden 
3. Conform advies. 
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4 samenwerkingsovereenkomst 
Regionaal Werkbedrijf Zuid-
Limburg 

Geadviseerd wordt: 
1. ten behoeve van de instelling van het 

Regionaal Werkbedrijf (RWB) Zuid-
Limburg in te stemmen met de 
samenwerkingsovereenkomst met de 
17 andere Zuid-Limburgse gemeenten, 
UWV, werkgevers- en 
werknemersorganisaties; 

2. wethouder John Willems (Eijsden-
Margraten) aan te wijzen als vaste 
vervanger van wethouder André 
Willems (Maastricht) in het bestuurlijk 
overleg van het Regionaal Werkbedrijf 
Zuid-Limburg; 

3. verantwoordelijk portefeuillehouder 
John Willems te mandateren de 
overeenkomst te ondertekenen. 

Conform advies. 

5 Financiering zonne-
panelenproject 

1. Deelname aan financieringsregeling 
opknippen in tranches; 

2. Instemmen met de voorgestelde 
financieringsvariant voor de eerste 
tranche ad € 1.600.000,-- onder de 
volgende condities: 

a. Verstrekken aan 
eindgebruiker tegen 1,0% 
vast, annuïtair; 

b. Looptijd 15 jaar 
3. De Raad in de gelegenheid stellen 

haar wensen en bedenkingen ter 
kennis van het college te brengen; dit 
middels instemming verzending van 
bijgaande raadsinformatiebrief, ter 
behandeling tijdens raadsvergadering 
van 2 februari 2016. 

Conform advies. 
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6 Eerste wijziging van de 
verordening op de heffing en 
invordering van rioolheffing 
Eijsden-Margraten 2016. 

Eerste wijziging ter vaststelling aan de 
raad in februari aanbieden. 

Conform advies. 

7 Controleprotocol & 
Normenkader Jaarrekening 
2015. 

Het voorstel aan de Raad om het 
controleprotocol en normenkader 
(inventarisatie vigerende wet en 
regelgeving) 2015 gewijzigd vast te 
stellen, waarbij: 

1. De centrumregeling inkoop jeugd 
Zuid Limburg, in overleg met 
onze accountant, niet zal worden 
opgenomen in het normenkader 
2015; 

2. De interne regelgeving van de 
drie decentralisaties, conform 
advies van de Nederlandse 
Beroepsorganisatie Accountants 
(NBA) en afgestemd met onze 
accountant, voor 2015 niet zal 
worden opgenomen in het 
normenkader; 

3. De accountant de opdracht zal 
worden gegeven te rapporteren 
over alle individuele fouten groter 
dan € 50.000,- in de jaarrekening 
die niet hersteld zijn.  

Conform advies. 
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Vastgesteld in de B&W vergadering 2-2-2016 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


