
      

 

Notulen collegevergadering 7-3-2017 
 

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 7-3-2017 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 21-2-
2017 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Toelichting op de motie van 
het CDA van 10-11-2016 
“Van goed naar beter”  

Nu er een toelichting op de motie heeft  
plaatsgevonden alsnog de raad voor te stellen een  
sessie 'van goed naar beter' met afgevaardigden  
van de raad te beleggen. 

Aanhouden. 

4 Verzoek stichting vrienden 
van Pieterke voor bijdrage 10 
jarig jubileum 

In te stemmen met het verlenen van een  
bijdrage van € 2.000,- aan Stichting Vrienden van  
Pieterke ten behoeve van het symposium  
‘Beschermd wonen’ en het 10 jarig jubileum. 

Conform advies. 

5 Raadsinformatiebrief veilig 
thuis 

Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief  
Veilig thuis. 

Conform advies, met dien verstande dat aan de 

raadsinformatiebrief wordt toegevoegd dat het 

college de overige gemeenten in Zuid-Limburg 

schriftelijk oproept om een andere berekening van 

de bijdrage te hanteren gekoppeld aan het 

zorgbudget per gemeente. 

 

 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Uitvoering financierings-
regelingen Dubbel Duurzaam 
en Zonnepanelenproject  

De uitvoering van beide  financieringsregelingen  
met toepassing van artikel 10.3 Algemene wet  
bestuursrecht te mandateren aan de  
Beleidsadviseur Financien.  

Conform advies. 

7  Saneringsopgave asbest 
voor agrarische sector 

In te stemmen met de strekking van bijgaande  
concept-brief en deze tevens voor mede- 
ondertekening voorleggen aan de colleges van  
Gulpen-Wittem en Vaals. 

Conform advies, met dien verstande dat in de brief 
de problematiek in de agrarische sector breder 
wordt geschetst; we afstemming gaan zoeken met 
de lijn 50 gemeenten en van de provincie graag 
gebruik maken van de 
ondersteuningsmogelijkheden die bijvoorbeeld ook 
Richting Zuid ons zou kunnen bieden in het 
onderzoek. 

 

8 Mogelijkheden tot het 
plaatsen van zonnepanelen 
bij/of door verenigingen 

Overeenkomstig offerte van KS Bouwmanagement 
van 10-10-2016 opdracht verlenen om een  
optimalisering van de energievoorzieningen van alle  
bestaande gemeentelijke gebouwen (financieel) in  
beeld te brengen. Daarbij dient expliciet gekeken te 
 worden naar de toepassing van zonnepanelen. 

Aanhouden. 

9 Envida Jeugd-
gezondheidszorg 2017 

Toekennen subsidieaanvraag JGZ 0-4 jaar Envida, 
regio Maastricht-Heuvelland 

Conform advies. 

10 Aanwijzing onbezoldigd 
ambtenaar 

De volgende persoon aan te wijzen als onbezoldigd 
ambtenaar voor het uitvoeren van  
toezichtwerkzaamheden binnen de gemeente  
Eijsden-Margraten voor de RUD Zuid-Limburg: 
- de heer S. Kloos, tewerkgesteld via Fortec te  
Eindhoven. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

11 Verzoek tot handhaving, 
opslag in strijd met 
bestemmingsplan, Termaar 3 
te Margraten. 

Verzoek tot handhaving toewijzen en handhavend  
optreden conform het handhavingsbeleid. 

Conform advies. 

12 Project Banholt-reconstructie 
Bergstraat/Thelen Haagweg/ 
Molenstraat/Dalestraat 

1. Kennis nemen van bijgevoegde tekeningen en 
overige bijlagen; 

2. Krediet beschikbaar stellen conform bijgevoegd 
kredietbesluit 2017-002. 

Conform advies. 

13 Stand van zaken project 
statushouders 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van 
de deelprojecten. 

2. Positief te besluiten inzake de financiële 
gevolgen en deze mee te nemen in de 1e burap 
2017. 

Conform advies. 

 
 
Vastgesteld in de B&W vergadering 14-3-2017 

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


