
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 28-6-2016 
 

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 28-6-
2016. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 21-6-
2016. 

Vaststellen. Conform advies. 

3 MFA Poelveld; toekennen 
extra lokalen in schooljaar 
2016-2017. 

1. Drie extra lokalen toe te kennen aan 
de basisscholen de Cramignon en 
Tangram in het schooljaar 2016-2017. 

2. Wanneer dan nog aan de orde, het 
thans voorziene extra benodigd budget 
van € 18.538 bij beheer en exploitatie 
van de MFA Poelveld over 2016 mee 
te nemen bij de tweede BURAP 2016. 

Conform advies. 

4 Partnership IRONMAN 
Maastricht Limburg. 

1. Partnership aan te gaan met 
IRONMAN voor lopende contractjaren 
2016/2017; 

2. Bijdrage voor partnership 2016 ad. € 
15.000 en activiteitenkosten 2016 ad. 
€ 10.000 te betalen uit budget 
fietsgemeente (€ 5.000), budget 
toerisme (€ 5.000), uitvoeringskosten 
nota sport en bewegen (€ 10.000) en 
via de 2e bestuursrapportage 2016 (€ 
5.000). 

3. Bijdrage 2017 en activiteitenbudget 
2017 samen € 25.000 meenemen in 
de uitgangspuntennotitie voor de 
begroting 2017. 

1. Conform advies 
2. Bijdrage voor partnership. 2016 ad. € 15.000 en 

activiteitenkosten 2016 ad. € 5.000: te betalen uit 
budget fietsgemeente (€ 5.000), budget toerisme (€ 
5.000), uitvoeringskosten nota sport en bewegen (€ 
10.000); 

3. Bijdrage 2017 en activiteitenbudget 2017 samen € 
20.000 meenemen in de uitgangspuntennotitie voor 
de begroting 2017. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Besluit op bezwaar inzake 
Mergellandroute Eijsden-
Margraten. 

De bezwaren die gericht zijn tegen de  
wegafsluiting niet-ontvankelijk te  
verklaren en de overige bezwaren  
ontvankelijk doch ongegrond te verklaren. 

Conform advies. 

6 Rapport toezicht informatie 
Kinderopvang Eijsden-
Margraten 2015. 

1. Vaststellen van het rapport 
'toezichtinformatie Kinderopvang 
Eijsden-Margraten in 2015' 

2. Het rapport ter kennisname aan de 
onderwijsinspectie zenden 

3. Akkoord te gaan met de publicatie op 
de www.waarstaatjegemeente.nl 

4. De samenvatting van het verslag ter 
kennisname aan de gemeenteraad te 
zenden. 

Conform advies. 

7 Behandeling uitvoeringsnota 
sport en bewegen door de 
gemeenteraad 13 December 
2016. 

Het presidium middels bijgevoegde brief  
informeren dat de evaluatie van de  
uitvoeringsnota sport en bewegen niet  
aan de raad, maar aan de commissie  
Zorg en Welzijn wordt voorgelegd. 

Conform advies. 

8 
 

Aanwijzing onbezoldigd 
ambtenaar toezichthouder. 

De volgende persoon aan te wijzen als  
onbezoldigd ambtenaar voor het  
uitvoeren van toezichtwerkzaamheden  
binnen de gemeente Eijsden-Margraten  
voor de RUD Zuid-Limburg: 
- de heer R.L. Mantingh, geb. 26 juni 

1966, tewerkgesteld via Geoniusgroep 
te Heerlen. 

Conform advies. 

9 Nieuwe format college-
voorstel en 
procesbeschrijving 
bestuurlijke besluitvorming. 

1. Instemmen met nieuwe format 
collegevoorstel, inclusief schrijfwijzer 

2. Kennis nemen van de 
procesbeschrijving bestuurlijke 
besluitvorming 

1. Conform advies 
2. Conform advies, met dien verstande dat onderdeel 2.1 
     nader wordt gespecificeerd. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

10 Subsidie Theaterstuk 'D'r Put' Instemmen met het verlenen van een  
bijdrage van € 2.500 aan het Margratens  
Toneelgezelschap en het Mergelland  
Mannenkoor voor de realisatie van  
theaterstuk ‘D’r Put’. 

Conform advies 

11 CA Principemedewerking 
SORP 2016 

1. Medewerking verlenen aan het 
Strategisch Open Ruimte Project 
Voerstreek, middels het tekenen van 
een steunbrief 

2. Wethouder Opreij mandateren deze te 
ondertekenen namens gemeente-
Eijsden Margraten. 

Conform advies, met dien verstande dat de uitgaande 
brief tekstueel dient te worden aangepast. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 5-7-2016 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 
 


