
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 19-4-2016 
 

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 19-4-
2016 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 12-4-
2016 

Vaststellen. Conform advies, met dien verstande dat besluit collegevoorstel 11 
wordt aangepast. 
 
Conform advies, met dien verstande dat het milieuverslag alleen 
verstrekt wordt aan de commissie AZM, en niet aan de 
gemeenteraad. 

3 Indexering begrotingen 
Gemeenschappelijke 
Regelingen 

Conform de motie van de Raad, in die  
gevallen waar indexering van toepassing  
is, in de zienswijze aan te geven dat met  
de indexering niet kan worden 

ingestemd 

Conform advies. 

4 Omnibuzz; jaarrekening 
2015, begroting 2016-1 en 
begroting 2017-2020. 

de gemeenteraad voor te stellen de 
volgende zienswijze over de 
begroting 2016-1 respectievelijk de 
begroting 2017-2020 aan het 
dagelijks bestuur van Omnibuzz 
kenbaar te maken: 

  * kijkend naar het resultaat van de 
voorlopige jaarrekening 2015 is er 
geen enkele reden c.q. noodzaak de 
bijdragen van de thans aan Omnibuzz 
deelnemende gemeenten in 2016 met 
welk bedrag dan ook te verhogen; 

  * sterker nog, het resultaat over 2015 
bevestigt de opvatting van Eijsden-
Margraten, dat er geen noodzaak is 
tot het jaar op jaar als 
vanzelfsprekend indexeren van 
budgetten; door dit toch te doen 

Conform advies. 
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worden de van de gemeenten 
verlangde bijdragen onnodig op een 
te hoog peil gehouden 

5 Ontwerp-begroting 2017 en 
rekening 2015 Rd4 

De jaarrekening 2015 en ontwerp- 
begroting 2017 overeenkomst bijgaand  
concept-voorstel aan de raad  
voorleggen. 

Conform advies. 

6 Begroting BsGW 2017 en 
meerjarenraming 2017-201 
 

De raad voor te stellen in te stemmen  
met de ontwerpbegroting 2017 en de  
ontwerp-meerjarenraming 2017-2021  
van de BsGW. 

Conform advies. 

7  Jaarrekening 2015 
Veiligheidsregio Zuid-
Limburg 

1. De raad bij wijze van zienswijze voor 
te stellen in te stemmen met de 
jaarrekening 2015 van de 
Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 

2. De raad voor te stellen in te stemmen 
met de voorgestelde 
resultaatbestemming. 

3. De raad voor te stellen de teruggaaf 
2015 te verwerken in de begroting 
Eijsden-Margraten 2016 ten gunste 
van het saldo. 

4. Bijgaand advies voor zienswijze voor 
te leggen via de commissie Algemene 
Zaken, Middelen en Milieu d.d. 9 mei 
2016 aan de raad d.d. 24 mei 2016. 

 

Conform advies, met de toevoeging aan de zienswijze dat er geen 
noodzaak is om over te gaan tot het indexeren van loon- en 
prijspeil. 
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8 Begroting 2017 
Veiligheidsregio Zuid-
Limburg 

1. De raad bij wijze van zienswijze voor 
te stellen in te stemmen met de 
begroting 2017 van de 
Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 

2. Bijgaand advies voor zienswijze voor 
te leggen via de commissie Algemene 
Zaken, Middelen en Milieu d.d. 9 mei 
2016 aan de raad d.d. 24 mei 2016. 

3. In te stemmen om vanaf 
begrotingsjaar 2018 uitsluitend de 
publieksversie aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 

Conform advies, met dien verstande dat  
- de financiële gevolgen en dekking aangepast moeten worden.  
- aan de zienswijze toegevoegd moet worden dat er geen 

noodzaak is om over te gaan tot het indexeren van loon- en 
prijspeil. 

9 Begroting 2017 GGD Zuid 
Limburg en  overige kosten 
volksgezondheid 2017 

De gemeenteraad voor te stellen om in 
te stemmen met: 

1. De begroting 2017 van de GGD Zuid 
Limburg inclusief de middelen ten 
behoeve van het gemeentelijk AED 
beleid en Logopedie. 

2. Een verhoging van het budget 
basisgezondheidszorg in 2017 met € 
13.987,-. 

 

Conform advies met de toevoeging aan de zienswijze dat er geen 
noodzaak is om over te gaan tot het indexeren van loon- en 
prijspeil. 
 

10 Verslag leerplicht/RMC 
schooljaar 2014-2015 

De raad voorstellen het verslag  
leerplicht/RMC over het schooljaar 2014- 
2015 vast te stellen 

Conform advies. 
 

11 beleid Participatiewet 
Maastricht-Heuvelland 2016 
e.v. 

Geadviseerd wordt: 
1. de raad voor te stellen vast te stellen 
    a. de verordening re-integratie,  

    participatie en tegenprestatie  
    Participatiewet Maastricht- 
    Heuvelland 2016 e.v. 

    b. de afstemmingsverordening  

Conform advies. 
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    Participatiewet, IOAW en IOAZ  
    Maastricht-Heuvelland 2016 e.v. 

                
    onder gelijktijdige intrekking van 
    c. de verordening re-integratie en  

    tegenprestatie Participatiewet  
    Maastricht-Heuvelland 2015 

     d. de afstemmingsverordening  
     Participatiewet Maastricht- 
     Heuvelland 2015 

     e. de afstemmingsverordening IOAW  
     en IOAZ Maastricht-Heuvelland  
     2015 

  
2. vast te stellen 
     a. het uitvoeringsbesluit hoogwaardig 

     handhaven en debiteuren  
     Participatiewet, IOAW en IOAZ 
     Maastricht-Heuvelland 2016 e.v. 

     b. het uitvoeringsbesluit individuele  
     inkomenstoeslag Participatiewet  
     Maastricht-Heuvelland 2016 e.v. 

     c. het uitvoeringsbesluit krediet- 
     hypotheek Participatiewet  
     Maastricht-Heuvelland 2016 e.v. 

     d. het uitvoeringsbesluit inkomsten- 
     vrijlating parttime werkzaamheden  
     Participatiewet, IOAW en IOAZ  
     Maastricht-Heuvelland 2016 e.v. 

     e. het uitvoeringsbesluit vermogens- 
     vaststelling Participatiewet  
     Maastricht-Heuvelland 2016 e.v. 

     f.  het uitvoeringsbesluit aanvullende  
     bijzondere bijstand levens- 
     onderhoud jongeren 18 t/m 20 jaar  
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     Participatiewet Maastricht- 
     Heuvelland 2016 e.v 

 
     onder gelijktijdige intrekking van 
     g. het uitvoeringsbesluit diagnostiek  

     Maastricht-Heuvelland 2015 
     h. het uitvoeringsbesluit  

   loonkostensubsidie en loonwaarde  
   Maastricht-Heuvelland 2015 

     i. het uitvoeringsbesluit gesubsi- 
   dieerde arbeid Maastricht- 
   Heuvelland 2015, behoudens het  
   onderdeel groeibanen 

     j. het uitvoeringsbesluit werken met  
   behoud van uitkering Maastricht- 
   Heuvelland 2015 

     k.het uitvoeringsbesluit 
tegenprestatie  
   Maastricht-Heuvelland 2015 

     l. het uitvoeringsbesluit jobcoaching  
   en werkplekaanpassing Maastricht- 
   Heuvelland 2015 

   m.het uitvoeringsbesluit no-riskpolis  
   Maastricht-Heuvelland 2015 

    n.het uitvoeringsbesluit scholing  
   Maastricht-Heuvelland 2015 

    o. het uitvoeringsbesluit  
   casemanagement re-integratie  
   Maastricht-Heuvelland 2015 

    p. het uitvoeringsbesluit premies  
   Maastricht-Heuvelland 2015 

    q. het uitvoeringsbesluit  
   onkostenvergoeding Maastricht- 
   Heuvelland 2015 

     r. het uitvoeringsbesluit persoons-  
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   gebonden re-integratiebudget  
   Maastricht-Heuvelland 2015 

    s. het uitvoeringsbesluit nuggers  
   Maastricht-Heuvelland 2015  

    t. het uitvoeringsbesluit hoogwaardig  
   handhaven Participatiewet, IOAW 
en 
   IOAZ Maastricht-Heuvelland 2015 

   u. het uitvoeringsbesluit individuele  
  inkomenstoeslag Participatiewet  
  Maastricht-Heuvelland 2015waarvan  
  documenten g t/m u onder  
  voorbehoud van een positief  
  raadsbesluit 

 
3. de verantwoordelijk portefeuille-

houder, John Willems, te mandateren 
tot het verwerken van eventueel 
benodigde wijzigingen naar 
aanleiding van de formele 
inspraakreacties 

 
4. conform het gestelde in artikel 8 lid 3 

van de verordening re-integratie, 
participatie en tegenprestatie Partici-
patiewet Maastricht-Heuvelland 2016 
e.v. het maximale bedrag van de 
uitstroomsubsidie vast te stellen  
op € 1.500 bij een full time 
dienstverband van 6 maanden en 
nogmaals € 1.500 wanneer sprake is 
van een vervolgcontract van minimaal 
6 maanden. Bij een part time contract 
wordt de subsidiehoogte naar rato 
berekend        
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5. conform het gestelde in artikel 10 lid 

1, sub c onder 2e, van de verordening 
re-integratie, participatie en 
tegenprestatie Participatiewet 
Maastricht-Heuvelland 2016 e.v. het 
bedrag van de premie vast te stellen 
op € 50 per maand 

 
6. conform het gestelde in artikel 15 lid 3 

van de verordening re-integratie, 
participatie en tegenprestatie 
Participatiewet Maastricht-Heuvelland 
2016 e.v. het bedrag van de 
maximale scholingskosten vast te 
stellen 

    op € 5.000,-- 
 
7. Conform het gestelde in artikel 18 lid 

6 van de verordening re-integratie, 
participatie en tegenprestatie 
Participatiewet Maastricht-Heuvelland 
2016 e.v. de maximale hoogte van 
een persoonsgebonden re-
integratiebudget 

    vast te stellen op € 4.000,-- 
 

12 Toeristisch Ontwikkelings 
Plan (TOP) – 
Jaarprogramma  2016 

1. Vaststellen van het TOP – 
Jaarprogramma 2016. 

2. Instemmen met het aanwenden van 
beschikbaar budget ad. € 100.000,00 
ten behoeve van de uitvoering van 
het TOP – Jaarprogramma 2016. 

1. Conform advies, afgezien van de laatste drie kolommen die 
ingaan op de bemensing van de projecten. 
 
2. Conform advies. 
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13 Jaarprogramma LOP 2016 1. Vaststellen van het Jaarprogramma 
LOP 2016 

2. Instemmen met het aanwenden van 
beschikbaar budget à € 100.000,- ten 
behoeve van de uitvoering van het 
Jaarprogramma LOP 2016. 

Conform advies. 

14 Beantwoording art. 40 
vragen inzake kerncentrale 
Tihange 

Akkoord te gaan met reactie conform  
bijgesloten brief. 

Conform advies. 

15 Exploitatieovereenkomst 
voet- en fietsveer 
Cramignon 2016-2019 

Aanbieden / verlengen van exploitatie  
overeenkomst aan huidige exploitant 
J. Martens 

Conform advies. 

16 Bijdrage aan project “What 
about a garden” 

Instemmen met een bijdrage van 
€1.000,-  

aan het project ‘What about a garden’. 

Conform advies. 

17 Woonsituatie Klein 
Heugdeweg 6 te Noorbeek 

Het besluit voor intrekking  
omgevingsvergunning voor het bouwen  
van een woning Klein Heugdeweg 6 te  
Noorbeek te herzien 

Conform advies. 

18 Ter beschikking stellen 
memo RVO inzake Wijnweg 

Het Wob verzoek pas afhandelen na 
binnenkomen en afwegen vann de 
zienswijze van RVO bij de gemeente 
 
Indien het college de voorkeur  
uitspreekt om de memo van RVO wel te 
verstrekken vooruitlopend op de 
zienswijze van RVO en het Wob besluit, 

Niet akkoord, inmiddels hebben wij het advies van RVO 
ontvangen en kan het verstrekt worden in het kader van de Wob. 
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dan kan dit onder geheim-  
houding verstrekt worden aan de leden 
van de commissie en de raad. 
 

 
 
Vastgesteld in de B&W vergadering 3-5-2016 

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


