
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 2-2-2016 
 

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 2-2-
2016. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 26-1-
2016. 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Uitvoeringsnota Immaterieel 
& Materieel Erfgoed. 

Kennis nemen van de Uitvoeringsnota  
Materieel & Immaterieel Erfgoed 2016-2018 met  
bijbehorend Uitvoeringsprogramma. 

Conform advies, met dien verstande dat bij de 
doorontwikkeling van deze Uitvoeringsnota aandacht 
wordt gegeven aan 

- Storytelling 
- Programmalijnen 
- Cross-overs 
- Rollen College, portefeuillehouders en 

College 
- En een verwijzing naar 

de systematiek van uitvoering (project- 
opdrachten). 
 

4 Reactie op raadsmotie 
deelname provinciale 
startersregeling. 

De raad conform bijgevoegde brief meedelen dat wij 
onverminderd kunnen blijven deelnemen aan de  
onlangs door Gedeputeerde Staten verlengde  
provinciale startersregeling 

Conform advies. 

5 Besluit op bezwaar inzake 
Breusterhof 1 
(wijzigingsvergunning). 
 

De bezwaarschriften ontvankelijk doch  
ongegrond te verklaren, met expliciete  
vermelding dat de winkelwagen- 
opvangen geen onderdeel uitmaken van de  
omgevingsvergunning van 16 september 2015. 
 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Dwangsom Dorpsstraat 33, 
Mheer. 

Overwegende dat de overtredingen zijn beëindigd,  
(invordering van) de opgelegde dwangsom in te  
trekken. 
 

Conform advies. 

7 Molenweg 17 Eckelrade, 
uitrit van 6 meter en 
verwijderen haag. 

Onder voorwaarden medewerking te verlenen aan  
het realiseren van de uitweg en het verwijderen van  
een gedeelte van de haag. 
 

Conform advies. 

8 Definitief besluit wijziging 
centrumregeling inkoop 
Jeugdhulp Maastricht. 

Besluiten tot definitieve wijziging centrumregeling  
inkoop Jeugdzorg Maastricht. 

Conform advies. 

9 Fusie basisscholen zuid-oost 
hoek. 

Kennis te nemen van het door kom Leren op 13  
januari jl. toegezonden procesverslag betreffende  
fusie van basisscholen in de zuid-oost-hoek. 

Voor kennisgeving aangenomen, met dien verstande 
dat het college een brief zal sturen naar KOM leren 
met de reactie van het college op dit procesverslag. 
 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 5-2-2016 

 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


