
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 1 november 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                
1-11-2016 

  

2. Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 18-10-
2016 

Vaststellen Conform advies 

3. Besluit op verzoek tot 
handhaving, winkelwagen 
opvang Lidl, te Eijsden. 

Het college wordt geadviseerd om het verzoek tot handhaving af te  
wijzen en niet handhavend op te treden. 

Conform advies 

4. Evaluatie uitvoeringsnota 
sport en bewegen 

De evaluatie van de uitvoeringsnota en begeleidende brief ter 
kennisname voorleggen aan de commissie Zorg en Welzijn. 

Conform advies 

5. Behandeling nota 
accommodatiebeleid in raad. 

Het presidium middels bijgevoegde brief informeren dat een nieuwe 
nota accommodatiebeleid aan de raad wordt voorgelegd in juli 2017. 
 
 

Conform advies 

6. Besluit op bezwaar Aan de 
Fremme 6 / Holstraat 33 te 
Margraten 

De bezwaarschriften ontvankelijk doch ongegrond verklaren. 
 
 
 
 

Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7. Opdracht en kredietvotering 
verzwaard onderhoud 
Kampweg Gronsveld. 

1. Kennis te nemen van de definitieve kredietraming op basis van de 
inschrijfstaat na gehouden onderhandse aanbesteding; 

2. Voor uitvoering van bestek 6397 'Verzwaard onderhoud verhardingen 
Kampweg Gronsveld' een definitief krediet beschikbaar te stellen van 
€ 500.000,00; 

3. Het hoofd afd. Dienstverlening alsnog mandaat te verlenen om binnen 
dit krediet de (noodzakelijke) opdrachten aan derden te verstrekken 
teneinde de werkzaamheden nog dit jaar in uitvoering te nemen. 

 
 

Conform advies 

8. Aanpassing tarieven 
milieupark 

Nieuwe tarieven milieupark middels de verordening op de heffing en  
Invordering van afvalstoffenheffing ter vaststelling aan de raad  
aanbieden. 

Conform advies, 
met dien verstande 
dat vandaag 
middels een brief 
de herziene 
tarievenlijst aan de 
gemeenteraad 
wordt aangeboden 
en de oude 
tarievenlijst wordt 
ingetrokken. 
 

9. Huisvesting Statushouders 1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de deelprojecten; 
2. Conform punt A2 (rijksweg Margraten) akkoord te gaan met het 

voeren van verdere onderhandelingen met Woonpunt en daarnaast 
het voorgestelde tarief verder te onderzoeken; 

3. Conform punt A3 (inzet eigen gebouwen) over te gaan tot aankoop 
van de units van Tempy en de meerjarige kosten van 28.079 euro 
mee te nemen in de 2

e
 burap; 

4. De mogelijkhed onderzoeken om conform hetzelfde principe het 
Groene Kruisgebouw in Gronsveld in te zetten voor de huisvesting 
van statushouders, waarbij uit wordt gegaan van dezelfde 
kostenopbouw als bij de locatie Sint Geertruid. 
 

Conform advies 



 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 8 november 2016 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
 
           Mathea Severeijns        Dieudonné Akkermans 
 


