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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda collegevergadering 
11-4-2017. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 4-4-2017. 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Verordening cliënten-participatie 
Participatiewet MH 2017 e.v.  

Bijgaande Verordening  
cliëntenparticipatie Participatiewet  
Maastricht-Heuvelland 2017 e.v. ter  
besluitvorming aan te bieden aan de  
gemeenteraad 

Conform advies. 

4 POL uitwerking 2014 structuurvisie 
ruimtelijke economie. 

1. Op hoofdlijn in te stemmen met 
kaartmateriaal en winkelhiërarchie 
(piramide) als input voor de 
Intergemeentelijke Structuurvisie 
Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg 
(SVREZL) en meer specifiek voor 
Eijsden-Margraten om hiermee de 
ingezette weg te continueren; 

2. Kennis te nemen van de toelichtende 
documenten: Bespreeklocaties Winkels 
en Q&A’s SVREZL. 

Conform advies. 

5 Projectopdracht implementatie Algemene 
Verordening Gegevens-bescherming. 

1. Instemmen met de projectopdracht 
implementatie AVG; 

 
2. De opleidingskosten ten laste brengen 

van het reguliere opleidingsbudget 2017 
afdeling BBO; 

 
 

Conform advies, met dien verstande dat de 
gemeentesecretaris wordt gemandateerd om 
de prijsonderhandeling te voeren. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

3. De kosten ten behoeve van de externe 
kosten ten laste brengen van de 1e 
bestuursrapportage 2017. 

6 Verzoek van Wandelcomité St. Gertrudis 
om in aan-merking te komen voor 
subsidie t.b.v. de organisatie van de 
Margratentocht 2017. 
 

Financiële bijdrage 2017 vast te stellen  
op een bedrag van € 2.000,00. 

Conform advies. 

7  Subsidieverzoek ontvangen van: 
1. Reunie-orkest Limburgse Jagers 
2. Euregional Technology Award 2017 
om in aanmerking te komen voor een 
financiele bijdrage. 

Gelet op het bepaalde in de Algemene  
Subsidieverordening Welzijn gemeente  
Eijsden-Margraten met ingang van 1  
januari 2017 verzoek 1 en 2 af te wijzen. 

Conform advies. 

8 Openstelling giro 555 in relatie tot 
beleidsregeling 
hulpacties/ontwikkelingshulp bij rampen. 

1. In verband met actie 'Help slachtoffers 
hongersnood' en daarmee 
samenhangend het opstellen van Giro 
555 een bijdrage beschikbaar te stellen 
van € 2.500,00, zijnde een bedrag van € 
0,10 per inwoner. 

 
2. De gemeenteraad informeren over deze 

bijdrage. 
3. In te stemmen met de voorgestelde 

dekking en bijgaande administratieve 
wijziging 2017-05. 

Conform advies. 

9 Inrichting rotonde bij industrieterrein Aan 
de Fremme Margraten. 

Een keuze maken uit een van de  
genoemde opties voor invulling van de  
rotonde bij industrieterrein Aan de  
Fremme in Margraten, namelijk: 
 

1. Het plaatsen van een kunstwerk 
2. Een alternatieve invulling van de 

Het college besluit optie 2. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

rotonde, bijvoorbeeld een combinatie 
van beplanting en (natuur) steen 

10 aanvullende voorwaarden lening 
Dorpshuis Mheer. 

1. Nadere voorwaarden voor het 
verstrekken van een lening vaststellen  

 
2. In de bestuursrapportage 2017 een 

bedrag van € 25.000 opnemen voor 
kosten voortvloeiende uit 
'bestuursopdrachten' 

3.  In de uitgangspuntennotitie voor 2018 
en meerjarig € 25.000 opnemen voor 
kosten voortvloeiende uit 
'bestuursopdrachten' en dit dekken uit 
onvoorziene uitgaven. 

1. Conform advies 
2. Conform advies, met dien verstande dat de 

gemeentesecretaris budgethouder is van dit 
budget 

3. Conform advies. 

11 Meerjarenbegroting 2017-2020 OBS 
Mesch. 

Het college wordt gevraagd zijn  
goedkeuring te verlenen voor: 
De concept meerjarenbegroting 2017- 
2020 van OBS Mesch. 

Aanhouden, met dien verstande dat het college 
inzicht wil geven in de reserves en 
voorzieningen, om na te gaan of dit 
mogelijkheden biedt om een vierde groep in het 
leven te houden, voor de begrotingsperiode 
2017-2020. 

 

12 Huisvesting Grueles Kampweg 37B, 
Gronsveld. 

Akkoord gaan met ingebruikgeving deel  
Kampweg 37B aan Stichting Grueles  
conform variant 3. 

1. Akkoord te gaan met de ingebruikgeving 
van het deel Kampweg 37B aan Stichting 
Grueles 

2. De verkoopprocedure binnenkort te 
behandelen in het college en vervolgens op 
te starten voor de verkoop van de Ooster-
broekweg, gebaseerd op een taxatie. 

3. In te stemmen met een kredietbesluit van 
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40.000 euro.  
Uitbetaling plaats te laten vinden op basis 
van goedgekeurde facturen 

4. Grueles te laten weten voor 1 november 
2017 een bezemschone oplevering te 
leveren. 

5. Voor overige in het stuk genoemde 
activiteiten een separaat voorstel van 
Wijckerveste, incl. aanleg openbare ruimte 
en toerekening aan te rijken waar expliciet 
de kosten van mogelijke sanering worden 
meegenomen. 

6. Bekijk de mogelijkheden m.b.t. 
duurzaamheid en verzoek de ontwikkelaar 
om hierin inzage te geven. 
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13 Aanbesteding GVVP maatregelen 
2014/2017 N591. 

1. Akkoord gaan met de gevoerde 
aanbestedingsprocedure 

2. Akkoord gaan met de definitieve 
gunning van het project “GVVP 
Maatregelen” aan de economisch meest 
voordelige inschrijver. 

Conform advies. 

14 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 
coȍrdinatiecentrum (MCC); 

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

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

Aanhouden. 

 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 18-4-2017 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


