
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 10-5-2016 
 

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 10-5-2016 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 3-5-2016 

Vaststellen Conform advies 

3 Basisrioleringsplan Wijlre-
Simpelveld 

  * Kennis nemen van de planning van het BRP-traject van 
zuiveringskring Wijlre-Simpelveld. 

  * Mandateren gemeente Gulpen-Wittem tot het doen van 
onderhandse aanbesteding 'Basisrioleringsplan Wijlre-
Simpelveld'. 

  * Mandateren van coördinator IBOR om binnen 
bovenstaande investeringskredieten opdrachten te 
verlenen. 

  * Mandateren wethouder Opreij om het startdocument BRP 
Wijlre-Simpelveld te ondertekenen 

 

Conform advies 

4 Tender Mantelzorgers 
koesteren 

1. De stimuleringssubsidies voor mantelzorgwaardering 
2016 uit te zetten in de vorm van een tender met als 
thema 'Mantelzorgers koesteren'. 

2. Voor een stimuleringssubsidie in het kader van die tender 
ook nieuwe vrijwilligersorganisaties, die buiten de scoop 
van de Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente 
Eijsden-Margraten 2013-2016 vallen, in aanmerking te 
laten komen. 

3. Een budget voor de tender vast te stellen op € 20.000. 
4. Een subsidieplafond vast te stellen op maximaal € 5.000 

per gewonnen aanvraag. 
 

Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Eindrapportage project Modern 
Boeren op Oude Hoeves. 

1. Kennis te nemen van de eindrapportage van het project; 
2. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bij agrarische 

bedrijven de systematiek uit het project toepassen, 
waarbij rekening wordt gehouden met hetgeen verder is 
afgesproken in het kader van de bestuursafspraken POL 

Conform advies 

6 Vaststellen regeling briefadres 
 

Vaststellen aangepaste regeling briefadres gemeente  
Eijsden-Margraten 2016 

Conform advies 

7  Besluit op bezwaar, 
Loverixplein 5 Banholt 
(intrekking aanvraag bakhuis) 

Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Conform advies 

8 Tijdelijke Aldi retailpark A2 
Gronsveld 

Handhaving van het besluit d.d. 9 november 2015 met 
inachtneming van het advies van de commissie; 
1. het bezwaarschrift van Plus Custers, Cramignonstraat 1 

te Eijsden en Plus Starren B.V., Aan de Beente 86 te 
Maastricht ontvankelijk doch ongegrond te verklaren; 

2. de overige bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren. 

Conform advies 

9 Het vestigen van een 
kringloopwinkel op het adres 
Zoerbeemden 10 en 10C te 
Eijsden 

Geen medewerking te verlenen aan het verzoek. Conform advies 

10 Tweede wijziging tarieventabel 
behorende bij de verordening 
op de heffing en de invordering 
van leges Euijsden-Margraten 
2016 

Tweede wijziging tarieventabel 2016 behorende bij de  
verordening op de heffing en de invordering van leges  
Eijsden-Margraten 2016 vast stellen. 

Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

11 Herinrichting 
woonwagencentrum 
Capucijnenstraat Eijsden 

1. Vaststellen gewijzigde standplaatsen 
2. Intrekken standplaats met nummeraanduiding 

Capucijnenstraat 19 Eijsden 

Conform advies 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 17-5-2016 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


