
      

 

 

Notulen collegevergadering 21-2-2017 
 

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) 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 21-2-
2017 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 14-2-
2017 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Raadsvoorstel 
bestemmingsplan Hoeve 
Blankenberg Cadier en Keer 

1. De raad voorstellen, conform bijgevoegd 
raadsvoorstel, om het bestemmingsplan Hoeve 
Blankenberg Cadier en Keer, vast te stellen; 

2. De raad voorstellen geen exploitatieplan ex. 
artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te 
stellen. 

Conform advies, met dien verstande dat wij beide 
partijen aanschrijven om te komen tot een 
privaatrechtelijke overeenstemming inzake de 
renovatie van deze weg en dat wij na renovatie 
aanbieden om de weg over te nemen voor 1 euro. 

4 Raadsinformatiebrief iz 
ontwikkelingen SD regio M-H 

Instemmen met het informeren van de raad via  
bijgaande brief en de voortgangsrapportage van de  
Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht  
Heuvelland 2022. 

Conform advies. 

5 Aanvulling beleidsregel 
activiteitensubsidies Welzijn 
gemeente Eijsden-Margraten 
2017 

1. In te stemmen met de toevoeging van het artikel 
'subsidiëring Buurtinitiatieven'binnen de 
bestaande beleidsregel 'activiteitensubsidies 
Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017' 

2. De gemeenteraad middels in de bijlage 
opgenomen brief informeren. 

Aanhouden. 

6 Motie CDA: “Van goed naar 
beter” d.d. 10-11-2016 
 

De raad voor te stellen  een sessie 'van goed naar  
beter' met afgevaardigden van de raad te beleggen  
conform bijgevoegd raadsvoorstel. 

Aanhouden. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7  Beantwoording artikel 40 
vragen participatie 

In te stemmen met de beantwoording van de  
vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het  
Reglement van Orde omtrent participatieplekken en 
 een klussendienst in het kader van de  
Participatiewet. 

Conform advies. 

8 Werkkrediet 
trambaanfietsroute 
Maastricht-Aken 

Instemmen met het kredietbesluit 2017-004:  
werkkrediet trambaanfietsroute. 

Conform advies. 

9 Bestuursopdracht voor 
Lokale Woonvisie 

De raad voorstellen om het college de  
opdracht te verlenen tot het opstellen van een  
Gemeentelijke woonvisie 2017-2025 conform het  
bijgevoegde raadsvoorstel en bestuursopdracht. 

Conform advies, met dien verstande dat de 
portefeuillehouder gemandateerd is om de 
projectopdracht en raadsvoorstel tekstueel aan te 
passen. 
 

10 Aanpassing Regeling BRP 1. Afdeling Strategie Beleid en Projecten aan te 
merken als binnen-gemeentelijk afnemer van 
BRP-persoonsgegevens bij geboortes/ 
inschrijvingen van geborenen in Eijsden-
Margraten. 

2. De bijlage tabel 1 en 2 van de regeling 
gegevensverstrekkingen BRP Eijsden-Margraten 
2014 gewijzigd vast te stellen met ingang  van 1-
1-2017. 

Conform advies. 

11 Principeverzoek voor het 
verbouwen van de woning tot 
3 zorgwoningen aan de 
Emmastraat  9 te Eijsden 

Geen medewerking te verlenen. Aanhouden. 

12 Verzoek tegemoetkoming 
kosten asbestonderzoek VV 
Eijsden 

Geadviseerd wordt niet in te stemmen met het  
verzoek de kosten van het asbestonderzoek te  
vergoeden. 

Niet akkoord; het college besluit de kosten te 
vergoeden 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

13 Subsidieaanvraag 
Plateaukunst 2017 

Instemmen met financiële ondersteuning  
van €2.000 voor Plateaukunst 2017. 

Conform advies. 

14 Subsidieaanvraag 
Kunstcarrousel 2017 

Instemmen met financiële ondersteuning 
van €5.000 aan Stichting Cultuurzomer 
Heuvelland voor de organisatie van  
Kunstcarrousel Eijsden-Margraten 2017. 

Conform advies. 

15 Verzoek tot handhaving, 
Gemeenschapshuis Oos 
Heim, Clermontstraat 10 
Margraten. 

Verzoek tot handhaving afwijzen. Conform advies. 

16 Inkoop en aanbesteding 
roulatielijst en informeren 
gemeenteraad 

Geadviseerd wordt: 
1. bijgevoegde (3-delige) roulatielijst 

vaststellen; 
2. sturen op aanbesteden van 

raamovereenkomsten daar waar veel 
voorkomende kleine opdrachten op jaarbasis 
de drempelwaarde overschrijden; 

3. het protocol aanbestedingen zoals 
bijgevoegde wijzigingen (met verwijzing naar 
de rouilatielijst en de nadere specificatie van 
de roulatiebeplaing); 

4. de gemeenteraad middels brief informeren 
over aanbestedingen; 

5. een centrale inkooptaak beleggen in de 
organisatei en uitwerken in het OOT traject. 

Aanhouden. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 7-3-2017 
 

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


