
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 1-3-2016 
 

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 1-3-2016 

  

2 Openbare besluitenijst 
collegevergadering 23-2-
2016 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Opleggen last onder 
dwangsom, handelen in strijd 
met de voorschriften voor 
brandveilig gebruik, 
Bergenhuizen 13A te 
Noorbeek. 

Handhavend optreden ten aanzien van het  
bedrijfsmatig gebruiken van een woning voor de  
opvang van kinderen in strijd met de voorschriften 
brandveilig gebruik. 

Conform advies, mits enige tekstuele wijzigingen. 

4 Deelname aan 
certificering/keurmerk Citta 
Slow 

De wens voor een certificeringstraject/deelname  
netwerk Citta Slow kenbaar maken aan de  
burgemeester van de gemeente Vaals 
conform bijgevoegde brief. 

Conform advies. 

5 Hondenlosloopgebieden * De bestaande hondenlosloopgebieden in de 
kernen Eijsden, Margraten en Gronsveld vast te 
stellen conform artikel 2.57 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening 

  * Het gemeentelijk perceel aan de Papendal 
(achterzijde Frommestraat) te Cadier en Keer 
(locatie C) aan te wijzen als beoogde locatie 
voor het hondenlosloopgebied; 

  * De bestemming van het perceel te wijzigen en 
hiertoe de ruimtelijke procedure op te starten 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Samenwerkingsprotocollen 
Raad voor de 
Kinderbescherming en 
Gecertificeerde Instellingen 
2016 

1. Instemmen met het samenwerkingsprotocol 
Zuid-Limburg en de Raad voor de 
Kinderbescherming 

2. Instemmen met het samenwerkingsprotocol 
Zuid-Limburg en de Gecertificeerde Instellingen 

Conform advies. 

7 Besluit Planschadeverzoek 
Bredeweg 22 te Banholt 

1. De ingediende aanvraag om tegemoetkoming 
in planschade ex artikel 6.1 van de Wet 
ruimtelijke ordening toe te wijzen 

2. Een vergoeding toe te kennen tot een bedrag 
van € 5.460,- en dit bedrag te vermeerderen 
met de wettelijke rente vanaf 17 juli 2015 tot de 
dag van de uitbetaling. 

3. Dekking ad € 5.500,- meenemen in Eerste 
Bestuursrapportage 2016 

Conform advies. 

8 Bestuursovereenkomst 
Regionale afspraken Zuid-
Limburg 

1. Instemmen met bijgevoegd concept schrijven 
aan Gedeputeerde Staten van Limburg inzake 
de Bestuursovereenkomst Regionale Afspraken 
Zuid-Limburg. 

2. De gemeenteraad middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief informeren over de 
bestuursovereenkomst en uw reactie en de 
raad vragen om zijn gevoelen ten aanzien van 
deze bestuursovereenkomst aan uw college 
kenbaar te maken. 

3. Nadat de raad zijn gevoelen heeft kenbaar 
gemaakt bijgevoegd concept schrijven hierop 
aanpassen en toezenden aan Gedeputeerde 
Staten. 

4. Wethouder Custers mandateren om uiterlijk 31 
maart 2016 namens uw college de 
bestuursovereenkomst te ondertekenen. 

1. Conform advies, met dien verstande dat we 
- de brief aan GS splitsen in de 

samenvattende boodschap en een 
toelichting; 

- dat ‘met dien verstande dat’ vervangen 
wordt door ‘onder voorwaarde dat’. 

2. Conform advies 
3. Conform advies 
4. Conform advies. 
 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 8-3-2016 



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


