
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 29-3-2016 
 

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 29-3-
2016 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 22-3-
2016 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Instellen beroep tegen 
reactieve aanwijzing 
Gedeputeerde Staten 

Beroep instellen bij de Raad van State tegen het  
aanwijzingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg  
inzake 12e Septemberlaan middels bijgevoegd  
beroepschrift van Boels Zanders Advocaten. 

Conform advies. 

4 aangaan vernieuwde 
gemeenschappelijke regeling 
Omnibuzz 

de vernieuwde gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, 
zoals deze op 15 maart jl. aan de raad werd voorgelegd,  
aan te gaan. 

Conform advies 

5 Openbare basisschool 
Mesch; begroting 2016-2019 
en treasurystatuut 
 

De begroting 2016-2019 en het treasurystatuut openbare  
basisschool Mesch vast te stellen. 

Conform advies. 

6 Subsidieverzoek 
Plateaukunst 2016 

Instemmen met financiële ondersteuning van €1.500 voor  
Plateaukunst 2016. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7 Actieplan Toekomstagenda 
Sociaal Domein Maastricht-
Heuvelland 2022 

1. Het ‘Actieplan 2016-2017 bij de Toekomstagenda Sociaal 
Domein Maastricht Heuvelland 2022’ vaststellen. 

2. Het ‘Actieplan 2016-2017 bij de Toekomstagenda Sociaal 
Domein Maastricht Heuvelland 2022’ ter kennisgeving 
toezenden aan de gemeenteraad en lokale cliëntenraden. 

Conform advies. 

8.   Natuurgebieden 
hondenbeleid 

1. De vastgestelde (natuur)gebieden als aangegeven op 
de bijgevoegde hondenkaart conform artikel 2.57 
APV aan te wijzen als gebieden waar zowel de 
aanlijn- als opruimplicht geldt; 

 
 
 
 
 
    2. In te stemmen met het hondenlogo; 

 
    3. In te stemmen met het voorliggend ontwerp   

hondenpaaltje voorzien van het hondenlogo en het 
plaatsen ervan bij betreding van de vastgestelde 
natuurgebieden; 

    4. In te stemmen met de bijgevoegde informatiebrief voor 
de hondenbezitters en het verstrekken van een presentje 
in de vorm een dispenser met hondenpoepzakjes 
(voorzien van het hondenlogo); 

    5. Op korte termijn een klankbordgroep hondenbeleid in te 
stellen en de afvalbakken in deze groep ter discussie te 
stellen en in afwachting van de uitkomst hiervan eventueel 
nog voor de zomer afvalbakken bijplaatsen. 

1. Gewijzigd besloten de hondenkaart voor 
wat betreft: 
- het gebied Eijsder-beemden: 

markeer dit gebied in zijn totaliteit 
zoals het na de grenscorrectie 
begrensd wordt; 

- Benaming gebieden wijzigen in: 
“Hoogbos’ ten westen van Mheer en 
Noorbeemden bij Noorbeek. 

2. Gemandateerd aan portefeuillehouder 
Opreij 

3. Gemandateerd aan portefeuillehouder 
Opreij 

4. Conform advies 
 
 
 
 
 
5. Conform advies. 
 
 

9 Intentieverklaring tot 
medewerking aan het 
voorbereiden van de 
aanbesteding voor een 
gemeenschappelijke VTH-
applicatie in Limburg 

Hoewel het initiatief als positief wordt ervaren, wordt  
geadviseerd de Provincie te berichten dat de gemeente  
Eijsden-Margraten niet deelneemt aan het traject 
van de aanbesteding voor een gemeenschappelijke VTH– 
applicatie. 
 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

10 Aanvraag omgevings-
vergunning voor realisatie 10 
studentenkamers, 
Dorpsstraat 1F te Oost-
Maarland 

Afwijken van de gemeentelijke bouwverordening ten behoeve 
van het realiseren van 10 studentenkamers op  
het perceel Dorpsstraat 1F te Oost-Maarland. 

Conform advies. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 5 april 2016 

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


