
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-6-2016 
 

Aanwezig: 
 

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) 
 
Afwezig: 
 
Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 21-6-
2016. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 14-6-
2016. 

Vaststellen. Conform advies, met dien verstande dat het besluit 
aangaande agendapunt 5 (legaliseren loods Bergenhuizen 
23 te Noorbeek) moet zijn: 
 
5a. planologische uitbreiding van de loods akkoord 
5b. gebruik van de loods kan alleen binnen de 
bestemmingsplanbepalingen. Voor de toekomstige invulling 
wacht het college het momenteel in ontwikkeling zijnde beleid 
inzake gebruik inzake agrarische gebouwen af. 

3 Besluit op bezwaar 
Klompenstraat 2 Eckelrade. 

Het bezwaarschrift ontvankelijk doch  
ongegrond te verklaren, de motivering die 
aan de omgevingsvergunning ten  
grondslag ligt aan te vullen, de  
schrijffouten corrigeren en niet over te  
gaan tot proceskostenvergoeding. 
 

Conform advies. 

4 Verzoek tot handhaving, 
parkeersituatie-laad en 
losactiviteiten Plus Eijsden, 
Cramignonstraat 5 te 
Eijsden. 
 

Verzoek tot handhaving afwijzen. Conform advies, met dien verstande dat: 
a. Verzoek tot handhaving afwijzen in ieder geval tot  
    31-12-2016 en gedurende die periode  toestaan om te  
    laden en te lossen van 7:00 tot 17:00; 
b. De portefeuillehouder zal in overleg treden met de Plus  
    over hun en ons toekomstbeeld inzake de bevoorrading. 

5 Planschadebesluit 
Kriekenstraat 15 te Eijsden. 

De ingediende aanvraag om  
tegemoetkoming in planschade ex artikel 
6.1. van de Wet ruimtelijke ordening, af te 
Wijzen. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Artikel 40 vraag betreffende 
voorgenomen kap bomen op 
het Burgemeester 
Bogmanplein te Noorbeek. 
 

Fracties GroenLinks en D66 middels  
bijgevoegd schrijven berichten. 

Conform advies. 

7  Jaarverslag/jaarrekening 
2015 openbare basisschool 
Mesch. 

Het jaarverslag annex de jaarrekening  
2015 openbare basisschool Mesch vast  
te stellen. 

Conform advies. 

8 Principeverzoek Hoeve 
Blankenberg 3 te Cadier en 
Keer inzake het 
herbestemmen van de 
oostelijke vleugel tot vijf 
woningen. 

1.  De initiatiefnemer mededelen dat wij 
bereid zijn de planologische procedure 
op grond van artikel 2.12  lid 1 onder a 
onder 3 van Wabo (uitgebreide 
voorbereidingsprocedure met 
ruimtelijke onderbouwing) te starten 
onder de  

      voorwaarde dat aan alle van 
toepassing zijnde regelingen wordt 
voldaan; 

2.  Met de initiatiefnemer wordt een 
planschadeovereenkomst afgesloten. 

 

Conform advies. 

9 Selectieleidraad ICT-
aanbesteding. 

* Publiceren van de selectieleidraad ten 
behoeve van fase 1 van de Europese 
aanbesteding voor de ICT-
infrastructuur. 

  * De verantwoordelijk portefeuillehouder 
te machtigen om de definitieve 
contractperiode te bepalen (4 of 5 
jaar). 

 

9a. Conform advies 
9b. Definitieve contractperiode wordt vier jaar, met de 
daaraan gekoppelde verlengperiodes. 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

10 Artikel 40 vraag GroenLinks 
Eijsden-Margraten inzake 
schiereiland bij Oost-
Maarland 

De fractievoorzitter van groenLinks  
Eijsden-Margraten berichten conform de 
bijgevoegde brief. 

Conform advies. 

 
 
 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 28-6-2016 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


