
      

 

Notulen collegevergadering 14-02-2017 
 

Aanwezig: 
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) 
 
Afwezig:  
Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda  
collegevergadering 14-02-2017 
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Openbare besluitenlijst 
collegevergadering  
07-02-2017. 
 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Overzicht subsidieprogramma 
2017 behorende bij de Algemene 
Subsidieverordening Welzijn 
gemeente Eijsden-Margraten met 
ingang van 1 januari 2017. 

Subsidieprogramma 2017 vast te stellen 
conform bijgaand overzicht. 

Conform advies. 

4 Principeverzoek bouwen van een 
tuinmuur en maken van een inrit 
Rijksweg 60 te Gronsveld. 

Geen principemedewerking te verlenen. Aanhouden. 

5 Principeplan B&B Stationsplein 6 
te Eijsden 

Medewerking verlenen aan het  
principeplan voor het realiseren van een  
B&B onder de voorwaarden dat: 
  * Conform de Beleidslijn Parkeerbijdrage 

Eijsden-Margraten 2013 € 10.000 wordt 
gestort in het parkeerfonds ten behoeve 
van 2 parkeerplaatsen; 

  * Het restrisico wordt geaccepteerd in het 
kader van de verantwoordings-plicht voor 
het groepsrisico; 

  * Conform advies van Brandweer Zuid-
Limburg voorschriften in de vergunning 
worden opgenomen in het kader van 

Conform advies. 
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zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid bij brand 
en beheersmaatregelen. 

6 Planschadeverzoek Dorpstraat 
18 Noorbeek/overeenkomst. 
 

Instemmen met de bijgaande  
overeenkomst waarin wordt verklaard dat 
de bestemming 'Maatschappelijk 'bij  
actualisering van het bestemmingsplan  
Noorbeek dan wel bij het van kracht worden  
van het Omgevingsplan terug gewijzigd zal  
worden naar Horeca. 

Conform advies. 

7  Principeplan herbestemming 
klooster Rijckholt. 

De initiatiefnemer conform de bijgevoegde 
conceptbrief meedelen, dat een dermate  
omvangrijke zorgaanbieding niet past binnen  
het door ons gewenste zorgbeleid en dat het  
oprichten van de onzelfstandige woningen  
buiten het bouwvlak en zelfstandige woningen  
binnen het bouwblok in strijd is met het 
bestemmingsplan en het geldende  
woningbouwbeleid. 

Conform advies. 
 

8 Tijdelijke omgevingsvergunning 
School Noorbeek. 

Akkoord te gaan met het verlenen van de 
tijdelijke omgevingsvergunning voor het  
realiseren van woonunits in de  
voormalige school in Noorbeek voor de 
periode van maximaal 10 jaar. 

Conform advies. 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9 Ontwikkelingsvisie Zuidelijk 
Maasdal 

* Akkoord gaan met de Samenwerkings-  
  overeenkomst Zuidelijk Maasdal 
* Portefeuillehouder Jacobs mandateren 
  om in de Stuurgroep Zuidelijk Maasdal  
  van 17 februari 2017 in te stemmen met 
  de Samenwerkingsovereenkomst  
  Zuidelijk Maasdal. 
* Portefeuillehouder Jacobs mandateren  
  om indien nodig tijdens de Stuurgroep  
  Zuidelijk Maasdal  in te kunnen  
  stemmen met kleine tekstuele  
  wijzigingen in de samenwerkings-  
  overeenkomst Zuidelijk Maasdal.  
* Kennis nemen van het Projectplan  
  Ontwikkelingsvisie Zuidelijk Maasdal. 

Conform advies. 

10 Vliegtuigoverlast * Met betrekking tot de ingediende klacht 
   het standpunt van I&M te beschouwen  
   als afronding van dit procedurele  
   onderdeel van verzet. 
* Het onderzoek naar de juridische  
  mogelijkheden af te sluiten; wel dienen  
  de afkondiging van het besluit tot  
  overheveling van de verkeersleiding aan  
  luchthaven Luik alsmede de  
  overeenkomst tussen LVNL en  
  Belgocontrol ontvangen te worden. 
* Met het oog op de aanstaande  
  evaluatie van de aanpak van de overlast  
  in de Tweede Kamer bij het ministerie  
  van I&M naast een continuering van het  
  overleg op operationeel niveau  

Aanhouden. 
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  aandringen op overleg met België op  
  Ministerieel niveau. Verdere acties  
  afhankelijk stellen van de  
  vervolgstappen  in het kader van de  
  evaluatie door het  Ministerie. 
 
* Met betrekking tot het uitoefenen van   
 druk op het ministerie van I&M via de    
  Vaste Kamercommissie wordt  
  geadviseerd om de ontwikkeling even af  
  te wachten en –indien het gewenste  
  effect uitblijft- opnieuw via de bestaande  
  netwerken de Vaste Kamercommissie  
  voor I&M te benaderen. 
* Nadat de evaluatie door de Tweede  
  Kamer heeft plaats gevonden een  
  publicatie in Etalage en gemeentelijke  
  website opnemen om de inwoners te  
  informeren omtrent de ontwikkelingen  
  van het laatste jaar en de wijze waarop  
  hiermee door uw college is omgegaan. 
 
* Alvorens een publicatie op te nemen  
  Rob Hoenen van Milieu front Eijsden bij  
  te praten over het standpunt van uw  
  college. 

11 Beantwoording artikel 40 vragen 
inzake gebruik jeugdhulp 

In te stemmen met de beantwoording van 
de vragen gesteld op grond van artikel 40 van  
het Reglement van orde inzake cijfers over  
het gebruik van jeugdhulp. 
 

Conform advies, mits enkele tekstuele wijzigingen 
worden doorgevoerd. 

12 Contract MTB 2017 In te stemmen met de overeenkomst  
inzake uitvoering Wet sociale  
werkvoorziening 2017 met MTB. 

Conform advies. 
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13 Planning jaarrekening 2016 Planning jaarrekening vaststellen. Conform advies, mits enkele tekstuele wijzigingen 
worden doorgevoerd. 

14 Aanpak bomenproblematiek 
Pisartlaan 

1. Besluiten om per omgaande 33 zieke 
kastanjebomen te laten kappen. 

2. Instemmen met de voorgestelde 
planvoorbereiding om de vervanging van 
de volledige bomenlaan in gang te zetten. 

3. Besluiten om in de tussenliggende periode 
één extra boomveiligheidsonderzoek uit te 
voeren naast de gewone jaarlijkse visuele 
boominspectie. 

4. De posten 1 t/m 4 te dekken uit de reguliere 
budgetten 2017 van het product Openbaar 
groen. 

5. De posten 5 en 6 opvoeren in de 
Uitgangspuntennotitie 2018 als nieuwe 
wens. 

6. Post 7 te dekken uit de reguliere budgetten 
van het product Openbaar groen. 

Conform advies. 

15 Offerte programma van eisen 
Sociaal Centrum Eijsden 

Instemmen met de voorliggende offerte  
betreffende het opstellen van een  
Programma van Eisen 'Sociaal Centrum'  
en uitwerking hiervan in de kern Eijsden. 
 

Conform advies. 
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16 Gemeenschappelijke Regeling 
Omnibuzz. 

Portefeuillehouder J. Bisscheroux  
mandateren om de Gemeenschappelijke  
Regeling Omnibuzz namens het college  
te ondertekenen. 

Conform advies. 

 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 21 februari 2017 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


