
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 19-7-2016 
 

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 19-7-
2016 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 12-7-
2016 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Agrarische percelen 
bouwplan Bloesemgaard 

* Akkoord gaan met verkoop perceel 
MGT H 132 tegen een koopsom van € 
6,50/m² k.k. 

  * Niet akkoord gaan met 
koopovereenkomst MGT H132 tegen 
een koopsom van € 5,50/m² k.k. 

  * Resterende gronden binnen 
grondexploitatie Heiligerweg uit de 
grondexploitatie halen. 
 Deze als zodanig apart opvoeren op 
deinvesteringsstaat, onder structurele 
afdekking van de hieruit  
voortvloeiende kapitaallasten in de 
begroting. 

  * De onder punt 3 geschetste effecten 
verwerken in de 2e 
Bestuursrapportage 2016. 

 
 

Conform advies. 

4 Herinrichting Burgemeester 
Bogmanplein Noorbeek 

* Voor uitvoering van de technische 
werkomschrijving 15-670RP001 d.d. 
18-4-2016 'Herinrichting Bogmanplein 
te Noorbeek' een aanvullend krediet 
van € 5.000 beschikbaar te stellen, 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

conform bijgevoegd kredietbesluit 
2016-025. 

  * De opdracht voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden als genoemd in de 
technische werkomschrijving te 
gunnen aan de laagste inschrijver, 
zijnde BLM Wegenbouw BV. 

 

5 Special over Eijsden-
Margraten in cultureel 
maandblad Zuiderlucht 

In te stemmen met de financiering van  
€11.700 voor de realisatie van een 
special over Eijsden-Margraten in 
cultureel maandblad Zuiderlucht. 

Conform advies. 

6 Het vestigen van een 
paardenhouderij ter plaatse 
van de voormalige agrarische 
bedrijfslocatie Oude 
Akerstraat 51, Bemelen 

Principemedewerking onder voorwaarden 
te verlenen. 

Conform advies. 

7 Resultaten cliënttevreden-
heidsonderzoek Wmo 2015 
en Jeugdwet 

1. Kennis te nemen van de resultaten van 
het cliënttevredenheidsonderzoek 
Wmo 2015 en Jeugdwet. 

2. Instemmen met de bijgevoegde 
concept-brief aan de gemeenteraad en 
het verstrekken van de gegevens aan 
het Ministerie van VWS. 

 

Conform advies. 

8 Actualisatie inkoopcontracten 
2016 

1. Met terugwerkende kracht tot 1 juli 
2016 een 
dienstverleningsovereenkomst aan te 
gaan met 25 nieuwe aanbieders, zoals 
vermeld in bijlage B (onderdeel nieuw), 
voor zowel de Wmo als de Jeugdhulp. 

2. De dienstverleningsovereenkomst van 
12 reeds gecontracteerde aanbieders 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

uit te breiden dan wel aan te passen 
(bijlage V1). 

3. Kennis te nemen van het 
geactualiseerde totaaloverzicht van 
gecontracteerde aanbieders per 1 juli 
2016. 

4. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 
2016 in unieke incidentele gevallen 
jeugdhulp te contracteren op basis van 
de bestaande DVO met een financiële 
maatwerkafspraak. 

5. Jos Broers, het adjunct-hoofd van de 
afdeling Strategie, Beleid & Projecten, 
te machtigen de nieuwe 
(geactualiseerde) overeenkomsten 
aan te gaan. 

 

9 Stichting Starterscentrum 
Limburg 

1. In te stemmen met bijgevoegde 
concept raadsinformatiebrief inzake 
subsidie 2016 e.v. 

2. Het jaarverslag 2015 Stichting 
Starterscentrum Limburg voor 
kennisgeving aannemen. 

 
 

Conform advies. 

10 Raadsinformatiebrief inzake 
begroting 2017 GGD Zuid-
Limburg 

In te stemmen met bijgevoegde  
raadsinformatiebrief inzake de begroting  
2017 GGD Zuid-Limburg. 
 
 
 
 
 
 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 

11 Creëren van (tijdelijke) 
huisvesting voor 
vergunninghouders  

In te stemmen om de peuterspeelzaal  
aan de Schoolstraat 26-26a te Sint  
Geertruid zo spoedig mogelijk te  
verbouwen tot twee tijdelijke  
gezinswoningen en de hiervoor  
benodigde middelen beschikbaar te  
stellen. 

Conform advies. 

 
 
 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 26-7-2016 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


