
      

 

Notulen collegevergadering 28-3-2017 
 

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) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 28-3-2017 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 21-3-2017 

Vaststellen. Conform advies, met dien verstande dat een 
correctie plaatsvindt voor wat betreft agendapunt 
8:  

het college stemt in met het starten van de 
procedure om de Ford Transit, 30-BX-ZS, met 
open laadbak, 3-zijdig kiepend en voorzien van 
kraan te vervangen; en om de voertuigen van de 
buitendienst te voorzien van een track en trace 
systeem. Hoofd Dienstverlening is gemandateerd 
voor de opdrachtverstrekking. De te verkopen 
auto's zijn geen onderdeel van de aanbesteding en 
moeten  voor een geobjectiveerde prijs verkocht 
worden. 

 

3 Vaststellen stratenlijst voor 
compensatie (1:2) nieuwe 
woningbouwinitiatieven. 

In te stemmen met het voorliggende  
stratenplan als compensatie- 
mogelijkheid (inruil plancapaciteit 1:2)  
voor nieuwe woningbouwinitiatieven in  
leegstaande of –komende  
bedrijfspanden. 

Aanhouden. 

4 reservering plancapaciteit voor 
'Keizerskroon Gronsveld'. 

1. Voor het bouwen van maximaal 14 
seniorenwoningen op de locatie 
'Keizerskroon Gronsveld de 
compensatiemogelijk op grond van het 
vastgestelde stratenplan wordt ingezet (1:2), 
mits binnen een jaar na heden door de 
initiatiefnemer een planologische procedure 
gestart wordt'. 

Aanhouden. 
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2. Voor dit plan 28 gemeentelijke 
woningbouwtitels te reserveren. 

 
3. Nader te bekijken hoe financiële vergoeding 

voor deze plancompensatie in rekening kan 
worden gebracht ten laste van de 
initiatiefnemer. 

4. Dit plan opnemen als principeplan in het 
subregionale woningbouwprogramma 
Maastricht en Heuvelland 

5 Aanbesteding GVVP maatregelen 
2014/2017 N591. 

Akkoord gaan met de opdracht- 
verstrekking 'GVVP Maatregelen' aan de  
economisch meest voordelige inschrijver. 

Aanhouden. 

6 Motie D66 voorkoming seksueel 
misbruik en grensoverschrijdend 
maatschappelijk gedrag bij 
vrijwilligersorganisaties/verenigingen. 
 

Instemmen met : 
 
1. bijgevoegde conceptbrief ter beantwoording 

van de motie van D66. 
2. Advies van de Sportraad Eijsden-Margraten 

over te nemen door het opstellen van een brief 
om verenigingen te adviseren over dit 
onderwerp. 

Conform advies. 

7  Luchtkwaliteit in Eijsden-Margraten. 1. Vooralsnog niet in te gaan op het voorstel 
voor ontwikkeling van beleid 

2. Op basis van de offerte van Jantril tegen een 
vergoeding van € 13.645 excl. electra-
aansluiting een jaar PM2,5 te meten. 

Conform advies. 

8 Toetreding NV Water Maatschappij 
Limburg tot, uitbreiding en wijziging 
Hennepconvenant 2012. 

1. In te stemmen met de toetreding van NV 
Water Maatschappij Limburg tot het 
Hennepconvenant 2012 en het conformeren 
aan daarin beschreven taken en 
bevoegdheden. 

 

Conform advies. 
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2. In te stemmen met het toevoegen aan het 
convenant van artikel 4.8 waarin het aandeel 
van de NV Water Maatschappij Limburg 
wordt beschreven. 

 
3. In te stemmen met de wijziging van de tekst 

van artikel 7 lid 3 door de toevoeging van het 
woord ‘telkens’ waardoor het onderhavige 
convenant telkens stilzwijgend voor een 
periode van twee jaar wordt verlengd. 

9 Toewijzen verzoek tot handhaving 
inzake overlast gemeenschapshuis 
Oos-Heim 

Verzoek tot handhaving toewijzen en conform het 
 handhavingsbeleid het handhavingstraject  
starten middels het sturen van een  
waarschuwingsbrief. 

Conform advies. 

10 Het verbouwen van stallen en schuur 
tot 3 zelfstandige woon-
appartementen Klompenstraat 25 
Eckelrade 

De initiatiefnemer mededelen dat we  
bereid zijn voor het plan een  
bestemmingsplanprocedure te starten,  
onder de voorwaarden dat: 
1. De ruimtelijke haalbaarheid van het plan blijkt 

uit een deskundige ruimtelijke onderbouwing;  
2. In het kader van het woonbeleid de drie 

geplande woningen worden gecompenseerd 
vanuit de gemeentelijke plancapaciteit en dat 
de hoeve in de oorspronkelijke 
verschijningsvorm wordt teruggebracht. 

Aanhouden. 

11 Inkoop Trajekt 2017 1. Instemmen met de voorliggende propositie 
annex dekkingsplan 2017 ten behoeve van 
opdrachtverstrekking aan Stichting Trajekt. 

 
2. Instemmen met het voorliggende 

subsidiecontract 2017 Stichting Trajekt-
gemeente Eijsden-Margraten. 

 

Conform advies. 
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3. Instemmen met de voorliggende 
raamovereenkomst 2017-2020 Stichting 
Trajekt-gemeente Eijsden-Margraten. 

12 Werkplan Onderhoud Gemeentelijke 
Gebouwen 2017. 

1. Het werkplan onderhoud gemeentelijke 
gebouwen 2017 vast te stellen 

 
2. Geraamde onderhoudsuitgaven uit het 

werkplan 2017 (€ 336.674,--) te onttrekken 
aan de voorziening 'onderhoud gemeente 
gebouwen' 

3. Benodigde dotaties voor de voorziening 
kapitaalgoederen 'onderhoud gebouwen' af 
te stemmen op het Meer Jaren Onderhoud 
Plan (MJOP 2018-2027). 

Aanhouden. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 4-4-2017 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


