
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 06-12-2016 
 

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  
06-12-2016 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering  
29-11-2016 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Beslissing op bezwaar, 
Trichterweg ong. te Cadier en 
Keer. 

1. Het advies van de commissie deels over te nemen; 
2. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 
3. Het bezwaar op punt 1 gegrond verklaren. Dit betekent 

dat tegen de eigenaar van het perceel MGTOP32 
handhavend wordt opgetreden conform het regulier 
handhavingsbeleid van de gemeente Eijsden-
Margraten middels het sturen van een 
waarschuwingsbrief; 

4. Het bezwaar op de punten 2 t/m 5 ongegrond te 
verklaren;  

5. Het besluit van 25 februari 2016 in stand te laten met 
inachtneming van de genoemde overwegingen; 

6. Niet over te gaan tot vergoeding van proceskosten als 
bedoeld in artikel 7:15 Awb. 

 
 

Conform advies. 

4 Reactie op zienswijzen 
voornemen intrekken 
omgevingsvergunning 
Bredeweg 29 te Banholt 

De verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van  
de woning en de loods niet in te trekken voor 2020. 

De verleende omgevingsvergunning voor 
het bouwen van de woning en de loods 
niet in te trekken voor 2020, met dien 
verstande dat in het schrijven aan de 
initiatiefnemer duidelijk wordt gemaakt dat 
bij niet gebruiken, de omgevingsvergunning 
per 1-1-2020 wordt ingetrokken. 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Dienstverleningsovereenkomst 
en mandaatbesluit Regionale 
uitvoeringsdienst Zuid-Limburg 
(RUDZL) 

* De dienstverleningsoverkomst met de 
   RUDZL sluiten; 
* Mandaat verlenen aan de directeur van 
  de RUDZL conform bijgevoegd  
  concept-Mandaatbesluit. 
* De (directeur van de) RUDZL in kennis 
  stellen van uw besluiten. 
 

Conform advies. 

6 Besluit op bezwaar 
Dorpsstraat tussen nummer 
25 en 31 Eckelrade 
 

Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren. Conform advies. 

7 Afrekenen nieuwbouw mfa 
Gronsveld 

In te stemmen met definitieve afrekening van de  
nieuwbouw mfa Gronsveld, zoals in het voorstel  
aangegeven. 

Conform advies. 

8 Vaststellen criteria voor het 
toekennen van een BHV 
vergoeding. 

De voorgestelde criteria worden vastgesteld. Conform advies, met dien verstande dat de 
secretaris over de toekenning van 
vergoedingen besluit. 

9 Vuurwerkvrije zones 2016 Het gebied direct gelegen aan; 
  
  * de winkelcentra Margraten, Cadier en Keer en Eijsden; 
  * de verpleeg- en zorginstellingen de Appelgaard en de 

Lommer te Margraten, de Bron te Eijsden en het 
Missiehuis te Cadier en Keer en tevens; 

  * de natuurgebieden 'Eijsder Beemden' en het 
'Savelsbos', voor de komende 5 jaar aan te wijzen als 
gebied waar het verboden is om tijdens de periode als 
bedoeld in artikel 2.6.3 van het Vuurwerkbesluit 
consumentenvuurwerk te bezigen. 

Conform advies, met dien verstande dat het 
aanwijzingsbesluit niet eindig is. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

10 Machtiging ten behoeve van 
overeenkomsten Wmo en 
Jeugd 2017 

De gemeentesecretaris te machtigen de overeen- 
komsten Wmo ern Jeugd voor 2017 aan te gaan. 

Conform advies. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 13-12-2016 

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


