
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 18-4-2017 
 
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 18-4-
2017. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 11-4-
2017. 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Regionale Uitvoeringsdienst 
Zuid Limburg (RUDZL) 
1. Werkprogramma 2017 

Eijsden-Margraten 
2. Voorlopige jaarrekening 

2016 
3. Wijziging begroting 2017 
4. Conceptbegroting 2018 

en meerjarenbegroting 
2019-2022. 

1. Het werkprogramma 2017 gemeente Eijsden-
Margraten vast te stellen; 

2. De voorlopige jaarrekening 2016 RUDZL aan 
de Raad ter kennisname voor te leggen; 

3. De Raad voor te stellen in te stemmen met de 
wijziging van de begroting 2017 RUDZL; 

4. De Raad voor te stellen in te stemmen met de 
ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 
2019-2022 RUDZL, met als opmerking dat 
artikel 15 lid 2 onder c. ontbreekt; 

5. De RUDZL in kennis te stellen van het feit dat 
de zienswijze wordt ingediend na behandeling 
door de Raad d.d. 6 juni 2017; 

6. De begroting 2017 en 2018 met betrekking tot 
de gemeentelijke bijdrage aan de RUDZL niet 
aan te passen (in afwijking van het advies van 
financien). 

Conform advies, met dien verstande dat er een 
uniforme formulering richting de Raad plaatsvindt ten 
aanzien van het indienen van een zienswijze. 

4 begroting BsGW 2018 en 
meerjarig 2018-2022. 

De raad voor te stellen in te stemmen  
met de ontwerpbegroting 2018 en de  
ontwerp-meerjarenraming 2018-2022 van 
de BsGW. 

Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen 
om een zienswijze kenbaar te maken, om met ingang 
van 1-1-2018 de toeristenbelasting niet via de BsGW te 
laten lopen, maar zelf te organiseren en ook de Wabo-
leges zelf te innen. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Omnibuzz jaarverslag 2016, 
begroting 2017-1 en 
begroting 2018-2021. 

De gemeenteraad voor te stellen: 
1. Geen zienswijze kenbaar te maken over de 

concept-begroting 2017-1 van Omnibuzz; 
2. Geen zienswijze kenbaar te maken over de 

concept-begroting 2018-2021 van Omnibuzz. 
 

Conform advies, met dien verstande dat er een 
uniforme formulering richting de Raad plaatsvindt ten 
aanzien van het indienen van een zienswijze. 

6 GGD, jaarrekening 2016, 
begrotingswijziging 2017 en 
begroting 2018. 

1. Kennis nemen van het jaarverslag GGD Zuid 
Limburg 2016 en de bijbehorende extra 
bijdrage voor Eijsden-Margraten van € 
33.415,--; 

2. De Jaarrekening GGD ter kennisname aan te 
bieden aan de Raad; 

De raad voor te stellen om: 
3. Een positieve zienswijze af te geven ten 

behoeve van de begrotings-wijziging GGD 
2017; 

4. De extra incidentele bijdrage met betrekking 
tot de begrotingswijziging 2017 ad € 88.202,-- 
op te nemen in de 1

e
 bestuursrapportage 

2017; 
5. Een positieve zienswijze kenbaar te maken 

ten aanzien van de begroting GGD 2018; 
6. Een verhoging van begrotingspost 

basisgezondheidszorg (6714000-4424102) 
met € 43.140,--; 

7. Een verhoging van begrotingspost jeugdzorg 
(6682000-4343923) met  
€ 171.018,-- 

 
 

Conform advies, met dien verstande dat er een 
uniforme formulering richting de Raad plaatsvindt ten 
aanzien van het indienen van een zienswijze. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7 Rekening 2016 en begroting 
2018 Rd4. 

De raad voor te stellen om: 
1. Kennis te nemen van de rekening GR Rd4 

2016; 
2. Geen zienswijze in te dienen tegen de 

ontwerp-begroting GR Rd4 2018. 
 

Conform advies, met dien verstande dat er een 
uniforme formulering richting de Raad plaatsvindt ten 
aanzien van het indienen van een zienswijze. 

8 Begroting 2018 
Veiligheidsregio Zuid-
Limburg en MCC 2018. 

De raad voor te stellen: 
 

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met 
de begroting 2018 van de Veiligheidsregio 
Zuid-Limburg. 

2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met 
de begroting 2018 van het meld- en 
coördinatiecentrum (MCC). 

3. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met 
de eventueel door te voeren technische 
begrotings-wijziging met betrekking tot de 
doorontwikkeling. 

4. De financiële gevolgen van de Begroting 
2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor 
Eijsden-Margraten (+ € 92.133,--) te 
verwerken in de Uitgangspuntennotitie 
2018-2021. 

Conform advies, met dien verstande dat er een 
uniforme formulering richting de Raad plaatsvindt ten 
aanzien van het indienen van een zienswijze. 

9 Verordening inzake 
Winkeltijden Eijsden-
Margraten 2014. 

De raad voor te stellen: 
 

1. de 'Verordening inzake Winkeltijden 
Eijsden-Margraten 2014' in te trekken; 

2. de 'Verordening inzake Winkeltijden 
Eijsden-Margraten 2017' vast te stellen. 
 

Conform advies. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

10 Raadsvoorstel 'Evaluatie 
parkeerregulering historische 
kern Eijsden'. 
 

1.   Instemmen met de notitie 'Evaluatie  
  parkeerregulering historische kern   
  Eijsden'; 

2. Aanbevelingen uit de evaluatie meenemen in 
het Verkeers-circulatieplan Eijsden, dat inzicht 
zal verschaffen in de gewenste totale 
verkeersstructuur van de historische kern van 
Eijsden en leidt tot een uitvoeringsprogramma 
van verkeersregulerende maatregelen en 
indien noodzakelijk tot een of meerdere 
parkeerlocaties, waarbij de geplande 
toekomstige infrastructurele en ruimtelijke 
ontwikkelingen in acht worden genomen. 

3. Het agenderen van het Raads-voorstel voor 
de Raadsvergadering van 6 juni 2017. 
 

1. Conform advies 
2. Conform advies 
3. Gewijzigd besloten: “evaluatie parkeer-regulering” 

opnemen in een raadsinformatiebrief en agenderen 
voor de commissie Fysiek & Economie. 

11  Parkeervergunningen 
Eijsden. 

Op basis van 'Besluit uitgifte en nadere  
regels parkeervergunningen 2015  
gemeente Eijsden-Margraten' het verzoek 
om een 2e werkvergunning aan de  
Kerkstraat 23 af te wijzen. 

Conform advies. 

12 Realisatie terras aan 
overzijde doorgaande weg 
Dorpstraat, St Geertruid. 

Geadviseerd wordt aan het principeplan  
geen medewerking  te verlenen. 

Conform advies. Wel wenst het college  te onderzoeken 
of in het kader van de eventuele plannen voor de 
Dorpstraat (parkeerplaats enz.) er mogelijkheden voor 
het creëren van een terras zijn. 
Wethouder Custers onthoudt zich van de 
beraadslagingen. 
 

13 Milieuverslag 2016 en -
milieuprogramma 2017. 

In te stemmen met de informatiebrief aan 
de raad, waarin aangegeven wordt welke 
activiteiten op het gebied van milieu en  
duurzaamheid in 2016 zijn uitgevoerd en  
welke voor 2017 gepland zijn. 
 

Conform advies. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

14 Tapportage model-
programma van eisen 
Sociaal Centrum Eijsden 

1. Kennis te nemen van het rapport 'Model-
programma van eisen sociaal centrum 
Eijsden'. 

2. Het model toe te passen bij soort-gelijke 
initiatieven in Eijsden-Margraten. 

3. De rapportage te presenteren tijdens de 
raadsinformatieavond dinsdag 18 april 2017 
 

1. Conform advies, met dien verstande dat een 
tekstuele wijziging in de rapportage wordt 
doorgevoerd 

2. Conform advies 
3. Conform advies. 

15 Groot onderhoud 
verhardingen 2017 

Maatregelenlijst ‘Onderhoud  
verhardingen 2017’ vaststellen voor  
uitvoering door BLM wegenbouw b.v.  
conform aanbesteding d.d. 13 maart  
2015 van het bestek ‘groot onderhoud  
verhardingen’. 
 

Conform advies, met dien verstande dat een tekstuele 
wijziging wordt doorgevoerd aan het collegevoorstel. 

16 P&R Voorziening en 
stationsomgeving Eijsden 

Het adjunct-afdelingshoofd mandateren 
om onder voorbehoud van  
subsidieverlening door de Provincie  
Limburg op het moment van ontvangen  
van de beschikking de opdracht verder af 
te handelen en: 
 
1. De opdracht voor het uitvoeren van de 

civieltechnische werkzaamheden als genoemd 
in bestek 2016-GNS-07 Park&Ride Voorziening 
en Stationsomgeving Eijsden te gunnen aan de 
laagste inschrijver, zijnde BLM Wegenbouw 
B.V. te Wessem; 

2. Geonius Infra B.V. opdracht te verstrekken 
voor het voeren van directie en het verzorgen 
van de milieukundige begeleiding van het 
project P&R-Voorziening en Stationsomgeving 
Eijsden conform bestek 2016-GNS-07; 

3. Ziut B.V. opdracht te verstrekken voor het 

Conform advies. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

uitbreiden van de openbare verlichting en het 
leveren en installeren van een 
‘evenementenkast’, cameramast en laadzuilen 
voor auto’s op de P&R-voorziening achter het 
station in Eijsden. 

17 Maatregelen huisvesting 
statushouders. 

1. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel om 
budget van  
€ 950.000,-- beschikbaar te stellen voor de 
huisvesting van status-houders; 

2. Akkoord te gaan met de aanbe-steding ten 
aanzien van het Groene Kruisgeboue te 
Gronsveld en de mandatering van de 
uiteindelijke beslissing aan het afdelingshoofd 
bedrijfsvoering; 

3. Akkoord te gaan met de aanschaf van 
woonunits, de verbouwing van het Groene 
Kruisgebouw Gronsveld en de parochie te 
Oost-Maarland om deze achterstand weg te 
werken. 

Conform advies, met dien verstande dat het college 
nog een extra controle wenst op de financiële 
paragraaf. 

18 Meerjarenbegroting 2017-
2020 OBS Mesch. 

Geen goedkeuring te verlenen aan de  
concept meerjarenbegroting 2017-2020 
van OBS Mesch, met dien verstande dat 
het college de begroting wil amenderen.  
Het college stelt de instandhouding van 4 
groepen als voorwaardelijk om haar  
goedkeuring te geven. 

Conform advies. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 25-4-2017 

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


