
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 12-7-2016 
 

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 12-7-
2016 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 5-7-2016 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Integriteitsbeleid en 
ambtelijke gedragscode voor 
ambtenaren en overig 
(tijdelijk) personeel van de 
gemeente Eijsden-Margraten 

akkoord te gaan met het vaststellen van: 
  
1. Integriteitsbeleid voor ambtenaren en 

overig (tijdelijke) personeel van de 
gemeente Eijsden-Margraten, 
waaronder; 

a. Gedragscode integriteit voor 
ambtenaren en overig (tijdelijk) 
personeel van de gemeente Eijsden-
Margraten. (gedragscode is afgestemd 
op de gedragscode van het College en 
de Raad); 

b. Afnemen van de ambtseed of belofte 
voor alle ambtenaren en overig 
(tijdelijk) personeel in het najaar van 
2016; 

c. Het aanwijzen van een integriteit 
coördinator die aanspreekpunt wordt 
voor het intern/extern meldpunt 
integriteit. Een opleiding faciliteren 
voor de integriteitscoördinator, deze 
opleiding door bureau 

d. Tekenen dienstverleningscontract inzet 
VPI (vertrouwenspersonen integriteit); 

1. Conform advies 
2. Conform advies, met dien verstande dat het college 

onderzocht wenst te hebben of dekking plaats kan 
vinden vanuit de post Opleiding of 
Organisatieontwikkeling. 
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e. Regeling ongewenste 
omgangsvormen; (zichtbaar in bijlage-
overzicht); 

f. Klokkenluidersregeling; (zichtbaar in 
bijlage-overzicht); 

g.  Richtlijn beschikbaarstelling 
gemeentelijke middelen voor privé 
gebruik. 
 

2. De financiële paragraaf waarbij; 
a. Gunning aan bureau om het 

bewustwordingsproces ambtelijke 
integriteit te begeleiden. Hiermee 
wordt bedoeld morele oordeelsvorming 
en dilemma trainingen voor 
ambtenaren en leidinggevende; 

b. Gunning aan om uw college te trainen 
op gebied van morele oordeelsvorming 
en dilemmatraining; 

4 Aanschaf documentscanners 
ter bestrijding van 
identiteitsfraude 

1. Ter bestrijding van identiteitsfraude 
met waardedocumenten (Paspoorten, 
ID-kaarten, Rijbewijzen en 
vreemdelingendocumenten) twee 
documentscanners aan te schaffen. 

2. De kosten voor de aanschaf / 
ondersteuning 2016 te dekken uit de 
post onvoorzien 2016, cf. bijgaande 
administratieve wijziging 2016-023 en 
de lasten en de baten 2016 te 
verwerken in de tweede 
bestuursrapportage 2016. 

3. De lasten en baten 2017 ev. 
structureel te verwerken in de 
begroting 2017-2020. 

1. Conform advies 
2. kosten activeren en  
    verwerken in de 2

e
 Burap  

    2016 
3. Conform advies 
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5 Handelen in strijd met  het 
bestemmingsplan, Terlinden 
10 te Noorbeek. 

Handhavend op te treden middels het  
opleggen van een last onder dwangsom. 

Niet akkoord, meewerken aan legalisatie. 
 

6 Subsidieverzoek ontvangen 
van CV De Kleindererre om 
in aanmerking te komen voor 
een financiele bijdrage in de 
kosten van: 
1. uitgave van een  
    jubileumboek 
2. organisatie van  
    jubileumactiviteit 
 

Op grond van het bepaalde in de  
Algemene Subsidieverordening Welzijn  
Eijsden-Margraten: 
1. Subsidieverzoek af te wijzen. Echter 

als blijk van waardering een bijdrage te 
verlenen van € 100,00; 

2. Een incidentele subsidie te verlenen 
van € 500,00. 

Conform advies. 
 
Wethouder Custers neemt niet deel aan de beraadslagingen 
en besluitvorming.  
 

7  Uitvoeringsprogramma VTH 
2017, Wabo, Subsidies, APV 
en bijzondere Wetten 

1. Het uitvoeringsprogramma VTH 2017, 
Wabo, Subsidies, APV en bijzondere 
Wetten vast te stellen; 

2. Het vastgestelde 
Uitvoeringsprogramma aan de Raad 
ter kennis name voor te leggen; 

3. Het vastgestelde 
Uitvoeringsprogramma aan de 
Provincie ter kennis name toe te 
sturen; 

4. Het vastgestelde 
Uitvoeringsprogramma te publiceren 
op de gemeentelijke website. 

Conform advies. 

8 Bestemmingsplan Landgoed 
Moerslag 32 te Sint Geertruid 

Het ontwerpbestemmingsplan Landgoed 
Moerslag 32 te Sint Geertruid vanaf 21  
juli 2016 voor een periode van zes weken 
ter inzage leggen 

Conform advies. 
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9 Webcoördinator * Per september 2016 een young 
potential in te zetten als 
webcoördinator, tot mei 2017. 

  * De definitieve invulling van deze 
functie mee te nemen in een 
overkoepelende evaluatie van het 
takenpakket van de taakvelden 
Communicatie en 
Informatiemanagement. 

  * Akkoord te gaanmet het financiële 
voorstel. 

Conform advies. 

10 Voortgang planologisch 
strijdige 
woningbouwinitiatieven 

De reeds ingediende planologisch  
strijdige woningbouwinitiatieven verder in  
behandeling te nemen, nu de  
compensatie-eisen als gevolg van het  
nieuwe regionale woningbouwbeleid  
(ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid- 
Limburg) bekend zijn. 

Conform advies. 

11 Raadsvoorstel opvang 
vluchtelingen 

Instemmen met het Raadsvoorstel met 
de volgende beslispunten: 
 
1. Kennis te nemen van het onderzoek 

“Locatiekeuze analyse opvang 
Asielzoekers/Vluchtelingen” en in te 
stemmen met de resultaten van het 
onderzoek nr. (Nog in te vullen na 
aanpassen foto zoekgebied). 

2. De resultaten van het onderzoek aan 
te bieden aan het Coa en de 
provinciale regietafel vluchtelingen in 
het kader van het pact van Limburg;  

3. De locatie Keerberg nader uit te 
werken voor de opvang van 
asielzoekers met de volgende 

Conform advies, met dien verstande dat beslispunt 3b 
gewijzigd wordt in: 
‘Het realiseren van de opvang van 20-40 alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen.’ 
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voorwaarden: 
a. Een eigenstandig 

asielzoekerscentrum met complete 
staf voor opvang voor 300 
asielzoekers; 

b. Het realiseren van de opvang van 
40 alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen; 

c. In overleg met het consortium wordt 
met het Coa een plan opgesteld 
waarbij de integrale veiligheid en 
goede infrastructurele maatregelen 
worden gewaarborgd; 

d. Het asielzoekerscentrum dient op 
verantwoorde wijze te worden 
ingepast in het landschap.   

4. Het college het mandaat te geven om 
een bestuursakkoord met het Coa te 
sluiten met de onder punt 3 vermelde 
randvoorwaarden. Dit akkoord zal 
vooraf worden besproken in de 
commissie Algemene Zaken, Middelen 
en Milieu. 

 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 19-7-2016 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


