
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 15-11-2016 
 
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 15-11-
2016 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 8-11-
2016 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Legesverordening 2017 De verordening op de heffing en de  
invordering van leges Eijsden-Margraten 2017 
en de bijbehorende tarieventabel 2017 aan de  
raad ter vaststelling aanbieden. 
 

Conform advies, met dien verstande dat het tarief 
als opgenomen onder Titel 1, hoofdstuk 1, artikel 
1.1.4 niet wordt verhoogd. 

4 Herziening 
subsidieverordening Welzijn 

1. De gemeenteraad voor te stellen akkoord te 
gaan met de bijgevoegde 
Subsidieverordening Welzijn gemeente 
Eijsden-Margraten 2017 en de 
Subsidieverordening Welzijn gemeente 
Eijsden-Margraten 2013-2016 in te trekken. 
Bij instemming met de subsidieverordening 
wort tevens ingestemd met  

2. In te stemmen met de Beleidsregel 
activiteitensubsidie Welzijn gemeente 
Eijsden-Margraten 2017-2020 (bijlage 2 van 
de subsidieverordening) met de aangegeven 
wijzigingen betreffende artikel 13, 14 en 17 
van de beleidsregel.  

3. In te stemmen met het aanwijzen van de 
portefeuillehouder Cultureel erfgoed als 
verantwoordelijk portefeuillehouder voor 
besluitvorming ten aanzien van de uitvoering 
van artikel 17, bijdrage gedenkboeken van de 

1. Conform advies, met dien verstande dat 
omschrijving van het begrip ‘budgetsubsidies’ in 
de begrippenlijst wordt verduidelijkt en dat Bijlage 
3 opnieuw wordt vastgesteld door college voor 
wat betreft de beleidsregel 
gemeenschapshuizen. 
 
 
2. Conform advies.  
 
 
 
 
 
3. Conform advies. 
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beleidsregel activiteitensubsidie 2017-2020. 
 

5 2
e
 Bestuursrapportage 2016 

en Trambaanfietsroute 
* De budgetten voor het project 

Trambaanfietsroute Maastricht-Aken te 
verwerken in de 2de Bestuursrapportage op 
de post 6560030 Toerisme, zie financiële 
paragraaf. 

  
  * Instemmen met opdrachtverstrekking tot 

nader onderzoek naar de fietstunnel N598, op 
basis van de voorliggende offerte en 
vooruitlopend op vaststelling van de 2e 
Bestuursrapportage. 

 

Conform advies. 

6 Kosten asielzoekerscentrum 
 

De voornoemde kosten mee te nemen in  
de 2de Burap. 

Conform advies. 

7  Actualisatie Algemeen 
Plaatselijke Verordening 
2015 

De gemeenteraad voor te stellen om de  
tweede wijziging van de Algemeen  
Plaatselijke Verordening 2015 vast te stellen 

Conform advies. 

8 Onderzoeksonderwerp 
verordening 213a 

In te stemmen met één van de drie  
onderzoeksvoorstellen betreffende het  
onderzoek naar doelmatigheid en  
doeltreffendheid in het jaar 2017,  
gebaseerd op de verordening 213a van  
de Gemeentewet. 
 

College besluit om de ‘Klachtenprocedure’ als 
onderwerp van onderzoek te selecteren van de 
verordening 213a in 2017. 
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9 Station Eijsden P+R - 
plaatsen SolarBench 

De kosten voor de ‘SolarBench’ te  
verwerken in de tweede  
bestuursrapportage 2016. 

Niet akkoord.  
Het resterend budget blijft wel gekoppeld aan het 
project Station Eijsden P+R; we betalen er de 
grondverplaatsing mee. 

10 Subsidieverzoek ontvangen 
van: 
1. Van Hoorne Entertainment 
    BV 
2. Stadsbus Museum  
    Maastricht 
3. Stg. Mama Alice 
 
om in aanmerking te komen 
voor een financiële bijdrage. 

Gelet op het bepaalde in de Algemene  
Subsidieverordening Welzijn Eijsden- 
Margraten 2013-2016 verzoeken 1 t/m 3 
af te wijzen. 

Conform advies. 

11 Realisatie paardenverblijf 
Rijksweg ongenummerd 
kadastraal bekend als 
gemeente eijsden, sectie H, 
nummer 697 te Eijsden 
(voormalig adres Rijksweg 
231, Eijsden) 
 

Geen medewerking te verlenen aan het  
Principeplan. 

Conform advies. 

12 update vertrouwens-
experiment Participatiewet 

Geadviseerd wordt de gemeenteraad en  
de raadscommissie Zorg & Welzijn te  
informeren over de stand van zaken  
vertrouwensexperiment Participatiewet  
conform bijgevoegde  
(concept)raadsinformatiebrief. 
 

Conform advies. 
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13 Allonge 1 Overeenkomst ter 
effectuering van het GKM, 
einderweg 17, Cadier en 
Keer 

Akkoord gaan met Allonge 1 behorende  
bij de GKM overeenkomst d.d. 24  
augustus 2016 inclusief landschappelijke 
inpassing Einderweg 17 Cadier en Keer  
versie 27 oktober 2016 
 

Conform advies. 

14 Contactaanpassingen inkoop 
Wmo en Jeugd 2017 

1.  Instemmen met de verdere doorontwikkeling 
van de inkoop van WMO en Jeugdhulp 2017, 
zoals opgenomen in het voorliggende 
voorstel. 

2. Bijlagen B1 tot en met B4 vaststellen. 
3. Kennisnemen van de uitgewerkte 

arrangementen Jeugd (B1a). 
4. Kennisnemen van de uitgewerkte 

arrangementen Beschermd Wonen (B2a). 

Conform advies. 

15 Verzoek ontvangen van Stg. 
Nationaal Monument MH17 
om in aanmerking te komen 
voor een financiële bijdrage 
voor het Nationaal 
Monument MH 17 Schouder 
aan Schouder. 

Gelet op de emotionele betrokkenheid  
van onze gemeente, een financiële  
bijdrage te verlenen van € 1.000,00 ten  
behoeve van de realisatie van het  
Nationaal Monument MH 17. 
 

Niet akkoord. 

16 compensatie uitvoering EED 
richtlijn (beoordeling energie-
audits) 

1. De compensatie voor de uitvoeringslasten van 
de EED richtlijn over te hevelen naar 2017; 

2. De uitvoering van de EED richtlijn 
3. In de tweede bestuursrapportage 2016 een 

last van € 7.036 bij te ramen voor het 
uitvoeren van de energie-audits door de RUD. 

 

Conform advies. 

17 Begrotingswijziging GGD ZL 
2017 

1. In te stemmen met het opnemen van de 
begrotingswijziging GGD ZL 2017 
onderdeel toezicht WMO ad € 3.940,- in de 
eerste bestuursrapportage 2017. 

2. Kennisnemen van het bestemmen bedrag 

Conform advies. 
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van € 13.763,- ten behoeve van de publieke 
gezondheid vergunninghouders en € 
1.000,- tolk kosten. Deze kosten worden 
gedekt uit de daarvoor bestemde 
vergoeding van het Rijk, e.e.a. zoals 
aangegeven in de septembercirculaire 
(algemene uitkering). 

3. In te stemmen met bijgevoegd 
raadsvoorstel voor het afgeven van een 
positieve zienswijze ten behoeve van de 
begrotingswijziging GGD ZL 2017. 

 

18 Financiele wijziging LOP 
jaarprogramma 

1. Het (verwachte) restant LOP budget 2016 
per 31 december 2016 niet te onttrekken 
aan de reserve kwaliteitsfonds 
ontwikkelprojecten (GKM). De overige 
gelden uit het reserve kwaliteitsfonds enkel 
op projectbasis beschikbaar stellen; 

2. De verlaging van het LOP budget 2016 en 
de verlaagde onttrekking aan de reserve 
Gemeentelijk Kwaliteitsfonds te verwerken in 
de tweede bestuursrapportage 2016. 
 

Conform advies. 

19 Budgetten facilitaire zaken in 
relatie tot de 2

e
 

bestuursrapportage 2016 

De raad voor te stellen via de 2
e
  

bestuursrapportage 2016 de voor-  
gestelde begrotingsposten facilitaire  
zaken incidenteel te verhogen: 

 Huisvesting/overige werk-zaamheden 
derden: met € 9.685,-- 

 Dientsverlening/druk- en bindwerk: met € 
3.075,-- 

 Dienstverlening/contributies en donaties: 
met € 4.000,-- 
 

Conform advies, bij het toezenden aan de 
gemeenteraad geven we aan dat we een nadere 
toelichting nazenden voor de raadsbehandeling. 
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20 Budgetten bedrijfsvoering in 
relatie tot de 2

e
 

bestuursrapportage 2016 

Voorgesteld wordt de raad te adviseren  
via de 2

e
 bestuursrapportage de volgende 

begrotingsposten m.b.t. algemene  
personeelskosten incidenteel voor 2016  
aan te passen: 

 Verhoging begrotingspost salarissen 
voormalig personeel met € 22.500 (nadeel); 

 Verhoging begrotingspost 
bedrijfsgezondheidszorg met 
€ 15.700 (nadeel); 

 Verhoging begrotingspost controle- en 
advieskosten met € 20.500 (nadeel); 

 Verhoging begrotingspost kosten 
servicebureau’s met € 7.800 (nadeel); 

 Verlaging begrotingspost reis- en 
verblijfkosten met € 10.000 (voordeel). 

 
In totaal bedraagt de voorgestelde  
verhoging € 56.500 (nadeel). 
 

Conform advies. 

21 Financiele verordening 2017 
en aanverwante nota’s  

1. De financiele verordening 2017 Eijsden-
Margraten ter vaststelling aan de raad te 
bieden; 

2. De nota reserves en voorzieningen 2017 
Eijsden-Margraten ter vaststelling aan de 
raad te bieden; 

3. De nota waarderen en afschrijven 2017 
Eijsden-Margraten ter vaststelling aan de 
raad te bieden; 

4. Het treasurystatuut 2017 Eijsden-Margraten 
ter vaststelling aan de raad te bieden; 

5. De uitvoeringsregeling treasury Eijsden-
Margraten vast te stellen. 
 

Conform advies, met dien verstande dat  
- in het raadsvoorstel expliciet het besluit moet 

worden opgenomen dat de oude 
verordeningen ingetrokken moeten worden. 

- In een brief aan de gemeenteraad, bij de 
verordeningen, wordt opgenomen dat alle 
kredieten gelijk zijn geopend. 
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22 Overhevelen budgetten van 
2016 naar 2017 

1. Kennis nemen van de door de vakafdelingen 
voorgestelde overhevelingen van budgetten 
van 2016 naar 2017, alsmede visie 
Financien hierop; 

2. Per individuele post – op basis van advies 
onder 1 – besluiten omtrent wenselijkheid 
overheveling, rekening houdende met in 
onderhavig advies geschetste 
begrotingseffect op totaalniveau; 

3. Op basis van 2. Uitkomsten meenemen in 
de tweede bestuursrapportage 2016. 
 

Conform advies. 

23 Controleprotocol en 
normenkader 

1. Het controleprotocol en het normenkader 
2016 ter vaststelling aan de raad te bieden; 

2. De interne regelgeving van de gemeente 
Eijsden-Margraten met betrekking tot de drie 
decentralisaties voor 2016 door de raad te 
laten uitsluiten van het normenkader. Dit is 
afgestemd met de externe accountant. 

Conform advies. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 22-11-2016 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


