
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 22-3-2016 
 

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 22-3-2016 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 15-3-2016 

Vaststellen Conform advies. 

3 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 15-3-2016 om 
22.30 uur 

Vaststellen Conform advies. 

4 Uitvoeringsnota Immaterieel & 
Materieel Erfgoed 2016-2018 

* Vaststellen van de Uitvoeringsnota 
Materieel & Immaterieel Erfgoed 2016-
2018 met bijbehorend  Actieprogramma. 

  * Vaststellen van de bijgevoegde 
administratieve begrotingswijziging. 

Conform advies. 

5 Ontwikkeling Maas 1. Instemmen met het houden van een 
informatieavond 

2. Instemmen met bijgevoegde 
intentieverklaring en in overleg met 
Rijkswaterstaat en de Provincie een 
tekenmoment bepalen. 

Conform advies. 

6 Aanwijzen werkgebied voor 
Limburgse woning-corporaties. 

1. Op grond van artikel 41 lid b van de 
Woningwet in te stemmen met het 
verzoek aan de Minister om (namens de 
gemeenten zoals verwoord in bijlage 1 
van de brief van de Provincie d.d. 12 
februari 2016) te worden aangewezen 
als één gezamenlijke woningmarktregio 
voor de Limburgse corporaties. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

2. De Provincie in kennis te stellen van dit 
besluit conform bijgevoegde 
conceptbrief. 

7 Beantwoording artikel 40 vragen 
PvdA-fractie Eijsden-Margraten over 
passend toewijzen en woonruimte-
verdeling. 
 

De vragen van de PvdA-fractie Eijsden- 
Margraten beantwoorden conform  
bijgevoegde conceptbrief. 

Conform advies. 

8  Tijdelijke vervanging consulent 
Sociaal domein 

* Instemmen met tijdelijke inhuur consulent 
Sociaal domein; 

  * Gezien het spoedeisende karakter, 
akkoord gaan met afwijking van het 
Inkoop en Aanbestedingsbeleid. 

Conform advies, met dien verstande dat het college niet 
akkoord gaat met de suggestie in het ambtelijk advies, 
zoals verwoord in “Op dit moment (…) gesprek”. 
 

9 Elektrisch vervoer Elektrisch auto’s t.b.v. dienstreizen  
handhaven en niet uitbreiden. 

Conform advies, met dien verstande dat het college de 
mogelijkheden om de actieradius van een van de 
elektrische auto’s te verhogen onderzocht wil zien. 

10 Uitvoeringsprogramma 2016 
Buurtcoaches 

In te stemmen met het  
uitvoeringsprogramma buurtcoaches  
2016. 

Conform advies. 

11 Bezwaarschrift Stg. GeenPeil 1. Bezwaarschrift niet-ontvankelijk te 
verklaren 

2. Het verzoek om vergoeding van 
proceskosten af te wijzen. 

Conform advies. 

12 Wijziging BAG-administratie 
Molenweg te Bemelen 

1. Molenweg met ID 1903300001056601 
uit de BAG-registratie intrekken 

2. Voor Molenweg met ID 0936 
300000000147 wijziging geometrie 
vaststellen 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

13 Artikel 40-vragen burgerparticipatie 
trambaanfietsroute 

Betrokkene berichten aan de hand van de 
 bijgaande antwoordbrief. 

Conform advies. 

14 Uitvoeringsplan inkoop jeugdhulp Z-
L 2016 en programmalijn Jeugd  Z-L 
2016 

1. Instemmen met het uitvoeringsplan 
inkoop jeugdhulp Zuid-Limburg 2016. 

2. Instemmen met programmalijn Jeugd 
Zuid-Limburg 2016. 

3. De kosten horende bij het 
uitvoeringsplan inkoop jeugdhulp ad € 
60.000,- ten laste brengen van de 
uitvoeringskosten Jeugd (kostenplaats 
6682000/ kostensoort 4343848). 

4. De kosten horende bij de programmalijn 
Jeugd Zuid-Limburg ad € 24.426,- ten 
laste brengen van de uitvoeringskosten 
Jeugd (kostensoort 6682000/ 
kostenplaats 4343848). 

5. Ermee instemmen dat ten aanzien van 
de inzet van de te ontvangen middelen 
(inzet personele capaciteit vanuit 
Eijsden-Margraten t.b.v. programmalijn 
Jeugd Zuid-Limburg) een nader voorstel 
wordt ingebracht. 

Conform advies. 

15 Raadsvoorstel vaststellen 
uitvoeringsplan Wijnweg 

De gemeenteraad voorstellen, conform  
bijgevoegd raadsvoorstel, om het  
onverharde gedeelte van de Wijnweg te  
verharden met asfalt. 

De gemeenteraad voorstellen, conform bijgevoegd 
raadsvoorstel, om het onverharde gedeelte van de 
Wijnweg te verharden, waarbij het college 
halfverharding voorstelt. 

16 Digital Storytelling * De ontwikkeling van de online portal, die 
als basis fungeert voor de verdere uitrol 
van Storytelling, in combinatie met de 
verbeteringen van eijsden-margraten.nl 
(toptakenwebsite) en de vernieuwing 
van Intranet, vanuit een project 'Digital 

a. conform advies 
b. anders besloten: totale bedrag wordt gekapitaliseerd. 
c. conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

Storytelling' te realiseren. 
  * Via de eerste bestuursrapportage 2016 

de raad voor te stellen in te stemmen 
met een incidentele bijraming van € 
8.820,-. 

  * In afwijking van het Inkoop & 
Aanbestedingsbeleid, de 
werkzaamheden rondom de verdere 
uitrol van Storytelling in 2016 aan 
viaStory op te dragen. 

17 Aldi Gronsveld Instemmen met het voorwaarden van de 
gemeente Maastricht, met dien 
verstande dat 

  * Aan voorwaarde 1 niet tegemoet kan 
worden gekomen als het 
bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning om welke reden 
dan ook niet onherroepelijk worden; 

  * Aan voorwaarde 3 tegemoet gekomen 
wordt door ondertekening van de 
bestuursovereenkomst. Mocht deze 
overeenkomst niet ondertekend worden 
zullen in de geest van deze 
overeenkomst over het thema 
detailhandel separate afspraken 
gemaakt worden. 

  * Maastricht na instemming van uw 
college met deze voorwaarden per 
direct het bezwaarschrift tegen de 
tijdelijke vergunning intrekt en schriftelijk 
aangeeft dat zij tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan geen beroep zullen 
aantekenen. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

18 Besluit instellen stembureaus en 
aanwijzing stemlokalen referendum 
t.b.v. referendum 
samenwerkingsakkoord Oekraine 

8 stembureaus in te stellen en  
stemlokalen aan te wijzen. 

8 stembureaus in te stellen en  
stemlokalen aan te wijzen: 
1. Harmoniezaal Banholt, Bredeweg 25, Banholt 
2. 2. Gemeenschapshuis Sint Geertruid, Schoolstraat 

11, St. Geertruid 
3. Gemeentehuis, Amerikaplein 1, Margraten 
4. ’t Keerhoes, Limburgerstraat 78, Cadier en Keer 
5. M.F.A. Gronsveld Gronsvelder Kerkplein 12, 

Gronsveld 
6. Brede School Op de Cour, Kramsvogel 42, Eijsden 
7. Cultureel Centrum, Breusterstraat 23, Eijsden 
8. Zaal K.O.H., Prins Bernhardstraat 4, Eijsden. 
 

19 Besluit op bezwaar beslistermijn 
Breusterhof 1 te Eijsden 

Het verdagen beslistermijn besluit op  
bezwaar Breusterhof 1 te Eijsden met 26 
weken. 

Conform advies. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 29-3-2016 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


