
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 14-06-2016 
 

Aanwezig: 
 

Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Bisscheroux, J.W.P.M.  (Wethouder) 
Opreij, Drs. A.M.M.H.  (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Kremers, Drs. M.M. (loco-Secretaris 
 
Afwezig: 
Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Willems, J.W.  (Wethouder) 
Severeijns, M.F.M.E. (Secretaris) 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering  
14-06-2016. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering  
07-06-2016. 

Vaststellen. Conform advies. 
Bij agendapunt 3 toevoegen: oplossing met een vergunning 
onderzoeken. 

3 Art. 40 vragen RvO inzake 
verhuizing Stichting Grueles. 

Dhr. Piatek, fractie van Partij Groot  
Eijsden-Margraten, middels bijgevoegd  
schrijven te berichten. 

Conform advies, met dien verstande dat brief aangepast wordt 
in overleg met wethouder Bisscheroux. 

4 Stand van zaken buurtalen 
buurtaalonderwijs juli 2016. 

1. Het presidium middels een 
vertragingsbrief informeren waarom 
behandeling van het  voorstel 
'gemeentelijk beleid buurtaalonderwijs' 
niet haalbaar is. 

2. De gemeenteraad middels een 
raadsinformatiebrief op 12 juli 2016 te 
informeren over de stand van zaken 
van buurtaalonderwijs. 

Conform advies. 

5 Het legaliseren van een 
loods op het adres 
Bergenhuizen 23 te 
Noorbeek. 

Ten aanzien van het legaliseren van de  
bouw van het uitbreiden van de  
bedrijfsloods medewerking te verlenen en 
ten aanzien van het gebruik van de loods  
als timmerwerkplaats en hoveniersbedrijf  
geen medewerking te verlenen. 

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. 
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6 Beantwoording vragen 
Raadslid Hendriks. 
 

Instemmen met de concept- reactiebrief. Conform advies. 

7  Subsidieverzoek ontvangen 
van: 
1. Vereniging tot 
Natuurbehoud Cadier en 
Keer 
2. Maasketen Jan van Eyck 
3. Stg. Limburgse 
Veteranendag 
4. Zij Actief afd. Eijsden. 

Op grond van het bepaalde in de huidige 
subsidieverordening: 
1. Verzoek om in aanmerking te komen 

voor een bijdrage in een jubileumboek 
af te wijzen, maar jubileumsubsidie toe 
te kennen. 

2. t/m 4.  Verzoeken af te wijzen. 

Conform advies, behoudens brief aan Vereniging tot 
Natuurbehoud in overleg met wethouders Bisscheroux en 
Opreij aanpassen. 

8 Motie GroenLinks m.b.t. 
kleinschalige 
energieprojecten. 

In te stemmen met de verzending van  
bijgaande conceptbrief naar de raad. 

Conform advies. 

9 Eerste bestuursrapportage 
2016. 

Akkoord gaan met eerste  
bestuursrapportage 2016. 

Conform advies met verwerking van gemaakte opmerkingen. 

10 Vervanging financiële 
applicatie. 

1. Instemmen met opdrachtverstrekking  
    aan Centric; hierbij een uitzondering  
    maken op het reguliere aanbeste- 
    dingsbeleid ten aanzien van  
    meervoudig onderhands aanbesteden 

2. De hieruit voortvloeiende financiële  
    consequenties (wijziging lease) voor  
    het begrotingsjaar 2016 meenemen in  
    1e Bestuursrapportage 2016. 

Conform advies. 
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3. Meerjarige consequenties (wijziging  
    lease) meenemen als nieuwe wens in  
    uitgangspuntennotitie 2017, en  
    Programmabegroting 2017-2020. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 21-06-2016 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 


