
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 5-7-2016 
 

Aanwezig: 
 

Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
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) 
Severeijns, M.F.M.E. (Secretaris) 
 
Afwezig:  
Willems, J.W.  (Wethouder) 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 5-7-2016. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 28-6-
2016. 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Subsidie Stichting 
starterscentrum Limburg 

In te stemmen met: 
1. Structureel herstellen van de 

subsidierelatie tussen de stichting 
starterscentrum Limburg en de 
gemeente Eijsden-Margraten. 

2. De hoogte van de subsidievan € 
9.548,- ( € 0,38 per inwoners) te 
dekken via 2e bestuursrapportage 
2016 

3. Subsidie starterscentrum Limburg 
opnemen als nieuwe wens in de 
begroting 2017 e.v. 

1. Structureel herstellen van de subsidierelatie tussen de 
stichting starterscentrum Limburg en de gemeente 
Eijsden-Margraten. 

2. De hoogte van de subsidie van € 9.548,- ( € 0,38 per 
inwoners) te dekken via het participatiebudget; 

3. Subsidie starterscentrum Limburg opnemen als nieuwe 
wens in de begroting 2017 e.v. 

4. De gemeenteraad informeren middels een brief in het 
kader van de actieve informatieplicht. 

4 Inzet Praktijkondersteuner 
Jeugd in huisartsenpraktijken 
Eijsden-Margraten 

1. Akkoord gaan met de inzet van een 
praktijkondersteuner Jeugd in 
huisartsenpraktijken in Eijsden-
Margraten voor de projectduur van 2 
jaar. 

2. De projectkosten ad € 28.406,95 (per 
projectjaar) ten laste brengen van 
kostenplaats ‘Versterken voorkant’ 
(kostenplaats 6682000/kostensoort 
4343907). 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 proef wijzigen locatie 
gymonderwijs obs Mesch 

1. ermee in te stemmen, dat gedurende 
de periode september-december 2016 
leerlingen van obs Mesch bij wijze van 
proef gymonderwijs krijgen in de mfa 
Poelveld; 

2. de aan deze proef verbonden 
vervoerskosten, geraamd op € 2.800, 
ten laste te laten komen van post 
6420000-4343838 (vervoerskosten 
basisonderwijs). 

College stemt niet in met het voorstel. 

6 Project Dear Hunter 
 

Instemmen met opdrachtverlening ter  
hoogte van €15.000 aan Dear Hunter  
voor een onderzoeksperiode van drie  
maanden (maart, april, mei 2017) in onze  
gemeente. 

Conform advies. 

7  Ontwikkeling P&C 1. De visie, blauwdruk: In control, vast 
stellen inclusief de zes profielen. 

2. De streefformatie van de functie 
financiën & control vast stellen 
inclusief de financiële consequentie. 
 

3. De vacatures behorende bij de 
streefformatie open te stellen. 

1. Conform advies 
 
2. Conform advies, met dien verstande dat de totale  
    formatie op termijn totaal 10,25 zal bedragen, waarbij  
    de functie assistentcontroller zal wijzigen in  
    directiesecretaris 
3. College adviseert om alle  
    vacatures gelijktijdig open te  
    zetten. 
 

8 Startnotitie project Banholt 1. Instemmen met het starten van het 
project Banholt binnen de gestelde 
kaders 

2. Instemmen met bijgevoegd 
kredietbesluit 2016-024 

3. Instemmen met het opvragen van 3 
offertes 

4. In stemmen met het opdracht 
verlenen aan de laagste inschrijver 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5. Instemmen met het aanwijzen van 
Erik Hurkens als budgethouder en 
kennis nemen van het inzetten van 
overige medewerkers t.b.v. het 
project. 

6. Instemmen met het opnemen van de 
parkeerproblematiek ter plaatse van 
de Spar als integraal onderdeel van 
het project Banholt. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 12-7-2016 

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


