
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 18-10-2016 
 

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 18-10-2016 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 11-10-2016 

Vaststellen Conform advies 

3 Project Dubbel Duurzaam 1. Het project Dubbel Duurzaam uitvoeren, op 
basis van de blauwdruk gemeente Sittard-
Geleen; 

2.  Instemmen met de verordening 
'Stimuleringslening en Maatwerklening dubbel 
duurzaam Eijsden-Margraten' 

3. Instemmen met een bijdrage van € 27.500,-- 
voor de organisatie en uitvoering van het 
project; 

4. In principe instemmen met het aantrekken van  
€ 200.000,-- voor een leenstelsel, uit te voeren 
door SVN; 

5. De raad voorstellen om: 
- Vaststelling van de verordening          

'Stimuleringslening en 
Maatwerklening dubbel duurzaam 
Eijsden-Margraten' een werkkrediet 
van € 27.500,-- beschikbaar te stellen 
voor de organisatie/uitvoering van het 
project; 

- een ‘verklaring van geen bedenking’ 
af te geven om het bestaande 
financierings-          bedrag voor het  

1. Conform advies 
2. Conform advies 
3. Conform advies 
4. Conform advies, 

met dien 
verstande dat  
het advies van 
SVN een 
bindend advies 
is en de 
gemeente alleen 
de 
daadwerkelijke 
uitvoering van 
dit besluit ter 
hand zal nemen. 

5. Conform advies 
6. Conform advies 
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zonnepanelen-project  met vooralsnog 
€ 200.000,- te minderen en dit te 
labelen voor de financiering van het  
project  Dubbel  Duurzaam;  indien 
tijdens de uitvoering van het project 
blijkt dat meer dan € 200.000,-- nodig  
is, kan dit vanuit het voorhanden 
zijnde budget Zorgeloos 
Zonnepanelen nadien overeenkomstig 
verhoogd  worden; 

6. Het aanvraagformulier  ‘Stimuleringslening  
Dubbel Duurzaam Eijsden-Margraten. 
 

4 Boa-convenant 
Natuurmonumenten 

1. Aan te sluiten bij het bijgevoegd convenant; 
2. De burgemeester te mandateren om het 

convenant namens het college van B&W te 
ondertekenen. 

1. Conform advies 
2. Conform advies 

5 verzoek Heuvelland Kinderopvang 
BV tot verlaging huurprijs mfa 
Gronsveld. 

Het verzoek van Heuvelland Kinderopvang BV tot 
het  

met terugwerkende kracht verlagen van de 
huurprijs 

voor het gebruik van ruimte in de Mfa Gronsveld 
af te  

wijzen. 

Conform advies 

6 Het uitbreiden van de bestaande 
wsoning, toevoegen 
vakantieappartementen 
/aanleunwoning en het bouwen van 
een nieuwe paardenstal op locatie: 
Klein Welsden 37 Margraten 

 * Geen medewerking te verlenen aan de 
realisatie van een 
vakantiewoning/aanleunwoning; 

  * Medewerking te verlenen aan de uitbreiding 
van de woning ter plaatse van Klein Welsden 
37 middels eenomgevingsvergunning met een 
binnenplanse afwijking zoals vermeld in 
bestemmingsplan 'Buitengebied 2009, inclusief 

Conform advies 
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1e herziening'; 
  * Onder voorwaarden medewerking te verlenen 

aan de uitbreiding van de schuur d.m.v. een 
aanvraag omgevingsvergunning met 
planafwijking voorzien van een ruimtelijke 
onderbouwing of een nieuw bestemmingsplan, 
waarbij: 

 - de afmeting van de schuur maximaal 29,00 
meter bij 7,00 meter bedraagt. 

 - aandacht blijft voor materiaalgebruik en 
beplanting in verband met ligging direct aan het 
buitengebied. 

 - de inrit wordt gesitueerd binnen de bestemming 
'Wonen'. 

7 Schriftelijke vragen artikel 40 
Agressief (weg)gedrag amateur 
wielrenners 

In te stemmen met de beantwoording van de 
vragen  

gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement  
van orde inzake Agressief (weg)gedrag amateur  
wielrenners 

Conform advies 

8 Resultaten zelfevaluatie PNIK en 
BRP 2016 

1. Uittreksel en Managementrapportage 
zelfevaluatie BRP 2016 vast te stellen; 

2. Uittreksel en Managementrapportage 
zelfevaluatie PNIK 2016 vast te stellen 

Conform advies 

9 Subsidieverzoek VVE voor een 
tegemoetkoming in gemaakte 
“onkosten” als gevolg van 
onprofessioneel en ondeskunidg 
handelen bij een asbestsanering in 
de accommodatie van VVE in 
Eijsden 
 

Subsidieverzoek af te wijzen Conform advies 
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10 Keuze online Buurtplatform 1. In te stemmen met inzet Mijn Buurtje als digitaal 
buurtplatform 

2. In te stemmen met bijgevoegd projectplan. 

1. Conform advies;  
2. Conform advies, met 

dien verstande dat:  
- Het college voor 

het eerste jaar 
akkoord is;  

- Het 
buurtplatform 
niet gelijk in alle 
kernen wordt 
geïmplementeer
d, maar eerst 
het succes 
wordt gemeten 
aan de hand van 
een drietal 
tryouts: 
Heuvelland, 
Plateau, 
Maasdal. 

 
 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 1-11-2016 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


