
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 27-9-2016 
 
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 
27-9-2016 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 20-9-2016 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Deelname Brede impuls 
Combinatiefunctionaris (buurtcoach) 

Instemmen met ondertekening van de  
intentieverklaring. 

Conform advies. 

4 Besluit Planschadeverzoek Von 
Geusauplein 16 te Eijsden 

De ingediende aanvraag om tegemoetkoming in  
planschade ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke  
ordening afwijzen aangezien de waardedaling van 
€ 5.000,- geheel binnen het Normaal  
Maatschappelijk Risico ( € 5.700,-) valt  
waardoor de planschade nihil is. 

Conform advies. 

5 Projectopdracht Statushouders 1. Instemmen met bijgevoegde projectopdracht en 
het plan van aanpak ten aanzien van de 
taakstelling Statushouders. 

2. De volgende middelen beschikbaar te stellen: 
* 2016 € 5.121,-- 
* 2017 € 44.721,-- 
* 2018 € 55.179,-- 

      en deze te dekken uit de  
 algemene reserve. 

Conform advies, met dien verstande dat 
dekking dient plaats te vinden uit de 
regionale krimpgelden. Indien dit niet 
mogelijk blijkt voor enig jaar, meenemen 
in de tweede burap. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Verzwaard onderhoud Kampweg 
Gronsveld. 

1. Het (concept) bestek “Reconstructie Kampweg 
Gronsveld” inclusief bijlagen d.d. 19 september 
2016” te accorderen; 

2. Kennis te nemen van de voorlopige 
kredietraming op basis van de directieraming en 
overeenkomstig vigerend aanbestedingsbeleid 
Eijsden-Margraten hiervoor een onderhandse 
aanbesteding (op uitnodiging) op starten. 

 

Conform advies. 

7 Begroting De raad voor te stellen over te gaan tot het  
vaststellen van de Programmabegroting 2017-2020,  
Samenwerken, Samendoen 

College stemt in met de begroting, met 
dien verstande dat enige tekstuele 
wijzigingen worden doorgevoerd. 

8 Belastingverordeningen 2017 De raad voor te stellen tot het vaststellen  
van de verordeningen 2017 voor de  
gemeente Eijsden-Margraten op de  
heffing en invordering van : 

- onroerende zaakbelastingen Eijsden-
Margraten; 

- rioolheffing; 
- forensenbelasting 
- hondenbelasting 
- afvalstoffenheffing en reinigingsrecht; 

 

College stemt in met de 
belastingverordeningen, met dien 
verstande dat met betrekking tot de 
afvalstoffenheffing het jaar 2016 gelijk is 
aan 2017, met uitzondering van punt 
6.3.7. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 4-10-2016 

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


