
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 15-3-2016 
 
Aanwezig: 
Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Willems, J.W.  (Wethouder) 
Bisscheroux, J.W.P.M.  (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Severeijns, M.F.M.E. (Secretaris) 
 
Afwezig: 
Opreij, Drs. A.M.M.H.  (Wethouder) 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda collegevergadering 
15-3-2016 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 8-3-2016 

Vaststellen. Conform advies,  met dien verstande dat bij 
agendapunt 8 de motivatie van het besluit 
wordt toegevoegd, zijnde 
9 maart 2016 kan gestart worden met het 
kappen van de bomen. Het ontvangen 
bezwaarschift is ontvankelijk, maar richt zich 
niet op het kappen van bomen. Eveneens is 
geen voorlopige voorziening aangevraagd.  
 
 

3 Pilot 2 aanplakzuilen Eijsden en 
Margraten 

* In te stemmen met voorliggend 
ontwerp aanplakzuilen; 

  * In te stemmen met de voorgestelde 
locaties voor het plaatsen van de 
aanplakzuilen van dit pilotproject 
(Amerikaplein te Margraten en 
Breusterhof te Eijsden); 

  * HR-groep te Veghel opdracht te 
verstrekken voor het vervaardigen 
en plaatsen van 2 aanplakzuilen 
voor een totaalbedrag van € 
10.310,00 excl. BTW. 

Conform advies. 

4 Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-
70a te Eijsden 

Het beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat  
70-70a te Eijsden vrijgeven voor de  
Inspraak. 

Conform advies. 
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5 Huisvesting huiskamer St. Geertruid 1. in te stemmen met het huisvesten 
van de huiskamer St. Geertruid in 
het plaatselijke schoolgebouw; 

2. voor de met deze huisvesting 
samenhangende verbouwingskosten 
een kaderstellend bedrag van € 
53.000,-- beschikbaar te stellen; 

3. de kapitaallasten van deze 
investering te dekken via post 
6662000-4423108 (collectieve 
voorzieningen WMO). 

 

Conform advies. 

6 Wijziging systematiek rijkssubsidie 
WSW 
 

Geadviseerd wordt de medewerkers die  
op 1 januari 2017 bij MTB werken en 

niet 
 in één van de samenwerkende  
gemeenten (Eijsden-Margraten,  
Maastricht en Meerssen) wonen, voor 
de nieuwe subsidiesystematiek WSW  
over de drie gemeenten te verdelen op  
basis van de aandelenverdeling MTB. 
 

Conform advies. 

7  Gelegenheid zienswijze omtrent 
Herindelingsontwerp grenscorrectie 
gemeenten Eijsden-Margraten, 
Maastricht en provincie Limburg 

De gemeenteraad voorstellen om geen  
gebruik te maken van de mogelijkheid 
om een zienswijze kenbaar te maken  
over het herindelingsontwerp. 

Conform advies. 

8 Leader Zuid-Limburg - Besluiten om in de komende jaren  
  gebruik te maken van de  
  mogelijkheden van LEADER. Dit door 
  een actieve en financiële  
  ondersteuning van burgerinitiatieven  
  in Eijsden-Margraten. 
- De dekking voor 2016 te regelen  

Conform advies, mits enige tekstuele 
wijzigingen worden doorgevoerd. 
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  middels het jaarprogramma TOP en  
  LOP. 
- De dekking voor de overige jaren te  
  regelen als nieuwe wens via de  
  begroting 2017-2020. 
- In te stemmen met de voorgestelde  
  kandidaat als vertegenwoordiger in de  
  LAG. 
 

9 Raadsvoorstel tot opstellen verordening 
voor het verstrekken van 
consumentenkrediet t.b.v. de aanschaf 
van zonnepanelen. 

Geadviseerd wordt om de raad voor te  
stellen om bijgevoegde concept  
verordening voor het verstrekken van  
consumentenkrediet  i.h.k.v. het  
zonnepanelenproject vast te stellen. 

Conform advies, met dien verstande dat de 
verordening  voor wat betreft artikel 7 en 8 
aangepast wordt, respectievelijk  
- Dat de overeenkomst wordt aangegaan 

met een eigenaar van een in de 
gemeente gelegen gebouw; 

- Dat indien voor een overeenkomst in 
voorkomende gevallen een vergunning is 
vereist, de overeenkomst niet automatisch 
betekent dat deze vergunning wordt 
verleend. 

 
 

 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 22-3-2016 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


