
      

 

Openbare Agenda Collegevergadering 22-11-2016 
 

Aanwezig: 
 

Custers, Mr. J.E.M.  (Loco burgemeester) 
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) 
 
Afwezig: 
Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 22-11-
2016 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 15-11-
2016 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Aanwijzen éénmalige 
trouwlocatie 

Het verzoek inwilligen en het pand  
Harmonieweg 15 te Gronsveld aanwijzen  
als 'huis der gemeente' voor het  
voltrekken van een huwelijk op 24 juni  
2017. 

Conform advies. Het college besluit daarnaast om het 
aanwijzen van trouwlocaties te mandateren aan de 
Portefeuillehouder Dienstverlening. 

4 Uitbreiding paardenhouderij 
Grotestraat 5 Banholt 

Medewerking te verlenen aan het  
principeplan conform gestelde  
voorwaarden. 

Conform advies. 

5 Besluit aanwijzen 
stemlokalen verkiezingen  

16 stembureaus in te stellen en 16  
stemlokalen aan te wijzen. 

Conform advies. 

6 Projectmatig vervangen 
openbare verlichting 2016 
 

Ziut opdracht verlenen voor de uitvoering 
van de werkzaamheden ‘planmatig  
vervangen openbare verlichting 2016’  
conform lijst 'PMV OVL 2016'.  

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7  Bestemmingsplan Poelveld 1. Deprocedure om te komen tot het 
vaststellen van het bestemmingsplan 
Poelveld opstarten 

2. De portefeuillehouder dhr. J. Custers 
mandateren om in het kader van dit 
bestemmingsplan debenodigde 
besluiten te nemen tot en met de ter 
inzage legging van het ontwerp-
bestemmingsplan. 

Conform advies. 

8 Verhuur Kampweg 37B 
Gronsveld 

1. Akkoord gaan met huurovereenkomst 
2. Kennis nemen financiële stand van 

zaken project Kampweg 37 

Conform advies. 

9 Kerstverlichting 
winkelcentrum Eijsden en 
Amerikaplein Margraten 

1. Aan Avontuur Thema-Vormgevers BV / 
Avontuur Limburg opdracht 
verstrekken, conform bijgevoegde 
offerte voor het leveren van 
kerstverlichting ten behoeve van het 
winkelcentrum Eijsden alsmede voor 
het Amerikaplein te Margraten. 

2. Deze kerstverlichting vooralsnog zelf in 
eigendom behouden. 

3. De kerstverlichting verhuren aan de 
ondernemersvereniging winkelcentrum 
Eijsden alsmede de ondernemers 
Amerikaplein Margraten. Hiertoe ook 
met de ondernemers Amerikaplein de 
gesprekken opstarten. 

4. Met de ondernemersvereniging 
winkelcentrum Eijsden de gesprekken 
opstarten om te komen tot het instellen 
van een zgn. BIZ-zone. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

10 Vergunninghoudersgebied 
oude kern Eijsden 

Akkoord gaan met de aanpassingen in  
het vergunninghoudersgebied oude kern 
Eijsden ten behoeve van verkeers- 
kundige/verkeersjuridische juistheid. 

Conform advies, met dien verstande dat de leges die voor de 
parkeervergunning gelden niet ingaan op 1 juli 2016 maar zijn 
opgeschoven naar 1 jan 2017. Vanaf dat moment start de 
looptijd van 2 jaar. 
 

11 2
de

 bestuursrapportage 2016 De 2
de

 bestuursrapportage  Inclusief  
bijlagen 2016 ter vaststelling aan de  
Raad aan  te bieden. De memo  
“Zelfonderzoek projectenboek  213a” ter  
kennisname aanbieden 
 

1. De 2de bestuurs-rapportage 2016 ter vast-stelling aan de 
Raad aan te bieden, met dien verstande dat de 
beslispunten in raadsvoorstel worden aangescherpt. 

2. Het  “Zelfonderzoek projectenboek  213a”  ter kennisname 
aan de gemeenteraad  aan te bieden. 

 

12 Scheiding corporatiebezit in 
DAEB en niet-DAEB 

1. De corporaties mee te delen dat wij 
geen bezwaren hebben tegen de 
voorgenomen administratieve 
scheiding van hun DAEB- en niet-
DAEB-activiteiten; 

2. Servatius en Woonpunt mee te delen 
dat wij geen bezwaren hebben tegen 
de voorgestelde beperkte 
overheveling, gelet op de huidige 
huurprijzen van deze  woningen en 
de verwachte woonbehoefte 

Conform advies. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 29-11-2016 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


