
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 24-1-2017 
 
Aanwezig: 

 
Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (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: 
Willems, J.W.  (Wethouder) 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agende 
collegevergadering 24-1-
2017. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 17-1-
2017 

Vaststellen. Conform advies, met dien verstande dat m.b.t. 
agendapunt 10 wethouder Willems laat aantekenen 
dat hij het niet eens is met het collegebesluit om 
geen Zienswijze tegen ontwerp- 
Luchthavenbesluit Maastricht in te dienen. 

3 Voertuig Officier van Dienst 
Bevolkingszorg 

In te stemmen met: 
1. De deelname aan het gemeenschappelijk 

gebruik van een voertuig ten behoeve van de 
piketdiensten van de Officier van Dienst 
Bevolkingszorg. 

2. Administratieve begrotingswijziging 2017-002, 
bijlage 206802; dekking kosten 2017. 

 

Conform advies. 

4 Besluit planschadeverzoek 
Bat 7A Eijsden 
 

1. De ingediende aanvraag om tegemoetkoming 
in planschade ex artikel 6.1 van de Wet 
ruimtelijke ordening, toe te wijzen, een 
vergoeding toe te kennen tot een bedrag van € 
32.600,- en dit bedrag te vermeerderen met de 
wettelijke rente vanaf 5 juli 2016 tot de dag van 
de uitbetaling; 

2. Met de betaling van de planschadevergoeding 
te wachten totdat het planschadebesluit 
onherroepelijk is; 

3. Instemmen met bijgevoegde- budgetneutrale- 
administratieve begrotingswijziging 

 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Nieuwe dienstregeling Arriva Naar aanleiding van een aantal klachten,  
middels bijgevoegde conceptbrief gericht 
aan de Provincie Limburg en Arriva  
aandacht vragen voor de ondervonden  
knelpunten als gevolg van de nieuwe  
dienstregeling t.a.v. het openbaar vervoer 
met het verzoek om hiertoe op korte  
termijn een oplossing voor te bieden. 
 

Het college is in principe akkoord met de intentie 
van de brief, wacht echter eerst het bestuurlijk 
overleg met gedeputeerde af en zal met de 
bevindingen van het overleg de brief nog 
aanpassen, vaststellen en daarna toezenden ter 
informatie aan de gemeenteraad. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 31-1-2017 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


