
      

 

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 23 augustus 2016 
 
 

Aanwezig: 
 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1. Openbare agenda 
collegevergadering 23-8-
2016 

  

2. 
 

Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 26-7-
2016 

Vaststellen. Conform advies. 

3. Raadsvoorstel 
Aanbestedingsbeleid en 
protocol met 
uitvoeringsregels 

Geadviseerd wordt om;1. de gemeenteraad voor 
te stellen om bijgevoegd Aanbestedingsbeleid 
Gemeente Eijsden-Margraten 2016 vast te 
stellen; en 

2. bijgaand Protocol Aanbestedingen Gemeente 
Eijsden-Margraten 2016 vast te stellen en te 
bepalen dat dit tegelijkertijd met bijgevoegd 
aanbestedingsbeleid in werking treedt; en 

3. de vigerende nota inkoop en aanbesteding in 
te trekken onder de opschortende voorwaarde 
dat bijgaand concept aanbestedingsbeleid in 
werking treedt. 

 

Conform advies, met toevoeging besluit tot intrekken 
oude beleid! 

4. Kinderopvang hamonisatie 
peuterspeelzalen 

1. Vaststellen van de'nadere regels 
peuterprogramma en vve-programma 
gemeente Eijsden-Margraten 2017'met 
ingang van 1 januari 2017. (Vve = voor- en 
vroegschoolse educatie) 

2. Het presidium middels een brief informeren 
waarom het onderwerp ter informatie aan de 
raad wordt voorgelegd in plaats van ter 
besluitvorming. 

3. De gemeenteraad op 27 september 2016 
middels een brief informeren over de 
harmonisatie peuterspeelzalen. 

 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5. Vaststellen verordening 
intergemeentelijke advies 
commissie voor de 
behandeling van 
bezwaarschriften 2016. 

De raad voor te stellen de 'Verordening  
intergemeentelijke adviescommissie  
inzake de behandeling van bezwaarschriften  
2016' vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking 
 van de 'Verordening intergemeentelijke  
adviescommissie inzake de behandeling 
 van bezwaarschriften 2011'. 
 

Conform advies. 

6. Herziening 
subsidieverordening welzijn 
 

In te stemmen met: 
1. De adviezen ten aanzien van de door de 

verenigingen aangedragen verbeter- cq 
aandachtspunten. 

2. Het principe-standpunt om het onderhoud van 
de kantines van de tennisverenigingen in het 
meerjarig onderhoudsplan op te nemen. 

 

1. Conform advies, 
met toevoeging voorwaarde deelname aan 
evenementen. 
2. Kostenneutraal dekken uit meerjarig 

onderhoudsplan 

7. Geen medewerking verlenen 
aan het uitbreiden van de 
woning 

Geen medewerking verlenen aan de  
aangevraagde omgevingsvergunning. 

Conform advies. 

8. Tariefsverhoging sortering en 
vermarkting van 
verpakkingsafval. 

ASL conform bijgaand aan te treffen  
concept-brief machtigen om namens uw  
college een brief, zoals als bijlage  
aangetroffen, naar Van Scherpenzeel te 
 versturen. 
 

Conform advies. 

9. Beslissing op bezwaarschrift, 
Vaessens & Fillipuci, 
Rondelenstraat 6 te Mheer 

1. Het advies van de commissie over te nemen; 
2. Het bezwaarschrift ontvankelijk doch 

ongegrond te verklaren; 
3. Het besluit van 18 februari 2016 in stand te 

laten met inachtneming van de genoemde 
overwegingen; 

4. Niet over te gaan tot vergoeding van 

Conform advies. 
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proceskosten als bedoeld in artikel 7:15 Awb. 
 

10. Principeverzoek Buitenend 2 
Sint Geertruid 

Geadviseerd wordt om, gelet op de  
milieurechtelijke belemmeringen, geen  
principemedewerking te verlenen voor  
het verbouwen van de stal tot woning. 

Conform advies 

11. aanvrage revisievergunning 
Sluizencomplex Ternaaijen 

In te stemmen met bijgaande concept- 
reactie aan Waalse Gewest. 

Conform advies 

12. Vliegtuigoverlast luchthaven 
Bierset-Luik 

a. indiening klacht tegen de wijze van aanpak 
probleem door ministerie met als insteek 
probleem verminderen of besluit 4 april 2013 
terugdraaien; bijgaand wordt een concept 
daarvan aangetroffen; 

b. Pot Jonker Advocaten te Haarlem offerte te 
vragen om de mogelijkheden te laten 
aangeven om juridische acties tegen het 
ministerie van I&M te laten ondernemen, 
waarbij de feitelijke uitvoering afhankelijk 
gesteld wordt van de reactie van I&M op a; 

c. parallel aan het in beeld brengen van de 
potentiele juridische mogelijkheden professor 
Tak te verzoeken om  in deze uw college te 
adviseren; 

d. via de bestaande netwerken de Vaste 
Kamercommissie voor I&M druk te laten 
uitvoeren  op de staatssecretaris van I&M; 

e. MfE in kennis stellen van uw besluit in deze 

Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 
 

13. Ongewijzigd vaststellen 
wijzigingsplan Stationsplein 
13 te Eijsden 

Het Wijzigingsplan Stationsplein 13 te  
Eijsden (planidentificatienummer  
NL.IMRO.1903.WPLKOM10003-VG01),  
zoals dat plan is aangegeven op de  
verbeelding alsmede de regels en de  
toelichting, ongewijzigd vast te stellen ten 
opzichte van het ontwerp wijzigingsplan, 
conform bijgevoegd besluit. 

Conform advies 

14. Toekomstplannen  EVnetNL 
en ElaadNL 

Eigendom en beheer van de 'E- 
laad'palen niet over te nemen; 
de bestaande samenwerking op het  
gebied van beheer en onderhoud tot 31  
december 2021 te verlengen. Daarbij  
wordt smart charging gefaciliteerd door  
dit toe te laten op de laadpalen in de  
openbare ruimte en te streven naar  
randvoorwaarden voor het plaatsen van  
nieuwe laadpalen, die smart charging  
ready zijn volgens de specificaties van  
ElaadNL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 
 

15. Overeenkomst ter 
effectuering van het 
GKM_x000d_ Einderweg 17 
Cadier en Keer 

Akkoord gaan met de concept- 
overeenkomst inclusief landschappelijke  
inpassing Einderweg 17 Cadier en Keer  
versie 2 augustus 2016 

Conform advies 

 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 6 september 2016 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


