
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 12-04-2016 
 

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 collegevergadering  
12-04-2016 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering   
05-04-2016 

Vaststellen Conform advies 

3 Besluit op bezwaar 
Loverixplein 5 Banholt 
(overkapping) 

Het bezwaar ontvankelijk doch ongegrond te  
verklaren en hiermee het besluit in stand te laten. 

Conform advies 

4 Eenmalig aanwijzen kasteel 
Mheer als 'huis der gemeente' 
i.v.m. voltrekken huwelijk 

Kasteel Mheer aanwijzen als 'huis der gemeente'  
voor het voltrekken van een huwelijk op 4 juni 2016 

Conform advies 

5 Verzoek van Wandelcomité 
St. Gertrudis om in 
aanmerking te komen voor 
subsidie tbv organisatie van 
de Margratentocht 2016. 
 

Financiële bijdrage vast te stellen op een bedrag  
van € 2.000,00. 

Conform advies, wethouder Custers 
heeft niet deelgenomen aan de 
beraadslagingen en besluitvorming 
 
 
 
 
 

6 Opschorten begunstigings-
termijn inzake last onder 
dwangsom. 
 

Opschorten van de begunstigingstermijn  
tot de dag na de bekendmaking van de  
beslissing op bezwaar. 

Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7  Stichting Trajekt subsidie 
2016 

1. Instemmen met voorliggende inzet van producten 
en diensten van Stichting Trajekt in 2016 annex 
dekkingsplan. 

2. Instemmen met de voorliggende 
raamovereenkomst 2016 Stichting Trajek t-
gemeente Eijsden-Margraten. 

3. Instemmen met het voorliggende subsidiecontact 
2016 stichting Trajekt-gemeente Eijsden-
Margraten. 

 

Conform advies 

8 Subsidieverzoek ontvangen 
van: 

1. Nina Schijnen 
2. Wandelvereniging 

VTC Zuid-Limburg 
3. Stg. Kleine Bronk 

Breust 
4. Stg. Meent van der 

Sluis 
Om in aanmerking te komen 
voor een financiële bijdrage. 
 

Subsidieverzoeken 1 t/m 4 af te wijzen. Conform advies 

9 Fusie basisscholen Mheer en 
Noorbeek; advies fusie-effect-
rapportage. 

Positief te adviseren over fusie van de  
basisscholen Mheer en Noorbeek. 

Conform advies 

10 Station Eijsden – 
Projectvoorstel in het kader 
van stap 1 aanvraag Interreg 
5b North-West Europe  

NI European Consultancy conform  
opdrachtbrief opdracht verstrekken voor  
het indienen van stap 1 (projectvoorstel)  
van aanvraag Interreg 5b North-West  
Europe 
 

Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

11 Milieuverslag 2015 en 
Milieuprogramma 2016 
gemeente Eijsden-Margraten 

Het gecombineerde milieuverslag 2015  
en – programma 2016 conform conceptvoorstel aan 
de raad aanbieden. 

Conform advies, met dien verstande 
dat het milieuverslag alleen verstrekt 
wordt aan de commissie AZMM 
 

12 Alternatieve bestrijding van 
ongewenste kruiden 

1. Alternatieve bestrijding van ongewenste kruiden 
op verhardingen uit te voeren in 5 beurten per 
jaar; 

2. Conform inkoop – en aanbestedingsbeleid 
alternatieve bestrijding in samenwerking met de 
gemeente Gulpen-Wittem en Vaals aanbesteden 
voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid om 
2 keer 1 jaar te verlengen; 

3. Afdelingshoofd dienst-verlening mandateren voor 
de opdrachtverstrekking voor de uitvoering in 
gemeente Eijsden-Margraten; 

4. De budgetten nieuw beleid onkruidbestridjing 
beschikbaar te stellen conform administratieve 
begrotingswijziging 2016-015. 
 

Conform advies 

13 Opdrachtverstrekking 
onderhoudsbestekken 2016 

Conform onderhoudsbestekken hoofd  
dienstverlening opdracht verstrekken voor onderhoud  
2016. 

Conform advies 

14 Verbouwen van de 
carréboerderij tot 
zorgwoningen op de locatie 
Pastoor Brouwerstraat 5 te 
Margraten 

De aanvrager te berichten dat de aanvraag verder 
uitgewerkt en ingediend kan worden en dus het 
advies van de monumentencommissie en de 
Rijksdienst slechts gedeeltelijk wordt overgenomen. 
 
 

Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

15 Aanvraag 
omgevingsvergunning voor 
het verbouwen en brandveilig 
gebruiken van “Het 
Binnenhof”, Dorpsstraat 8-10 
te Sint Geertruid 

Instemmen met de bijdrage in het parkeerfonds, 
middels een parkeer-overeenkomst, door met 
gebruikmaking van artikel 7.4 van het 
bestemmingsplan Sint Geertruid 2013 medewerking 
aan het plan te kunnen verlenen. 
 
 

Conform advies 

16 De bevoegdheid tot het 
nemen van beslissingen tot 
het aangaan van een 
overeenkomst tot koop- en 
afbetaling als bedoeld in 
artikel 8 lid 1 van de naar 
verwachting in de raads-
vergadering van 19 april 2016 
door de gemeenteraad vast te 
stellen Verordening 
Duurzaamheidslening 
Eijsden-Margraten 2016 te 
mandateren aan: 
 
1. Mevrouw M.J.E.A. 

Starren-Stevens en 
2. De heer J.G.A. Kusters 

 
Ieder voor zich en derhalve 
zelfstandig volledig bevoegd 
overeenkomstig dit besluit 

De bevoegdheid tot het nemen van beslissingen tot 
het aangaan van een overeenkomst tot koop- en 
afbetaling als bedoeld in artikel 8 lid 1 van de naar 
verwachting in de raads-vergadering van 19 april 
2016 door de gemeenteraad vast te stellen 
Verordening Duurzaamheids-lening Eijsden-
Margraten 2016 te mandateren aan: 
 
1. Mevrouw M.J.E.A. Starren-Stevens en 
2. De heer J.G.A. Kusters 
 
Ieder voor zich en derhalve zelfstandig volledig 
bevoegd overeenkomstig dit besluit 

Conform advies 

 



Vastgesteld in de B&W vergadering 19-04-2016 
 

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


