
      

 

Notulen collegevergadering 25-4-2017 
 

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) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 25-4-2017. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 18-4-2017. 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Subsidie aanvraag WMC diner 
Fanfare St Gertrudis. 

Subsidieverzoek van Fanfare St.  
Gertrudis afwijzen. 

Conform advies. Wethouder Custers neemt niet deel 
aan de beraadslagingen. 

4 Intrekking Verordening 
Stimuleringslening en 
Maatwerklening Dubbel Duurzaam 
Eijsden-Margraten. 

De raad voorstellen om  
 

1. de Verordening Stimuleringslening 
en Maatwerklening Dubbel 
Duurzaam Eijsden-Margraten, 
vanwege de aanwezigheid van een 
goede alternatieve 
financieringsregeling bij de 
provincie, in te trekken met ingang 
van 7 juni 2017; 

2. b. Voortvloeiend uit a, geen 
bedenkingen kenbaar te maken 
tegen het ongedaan maken van de 
eerdere overheveling van € 
200.000,-- vanuit het project 
'zorgeloos zonnepanelen 
 

Conform advies. 
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5 beantwoording vragen ex artikel 40 
RvO fractie SVM. 

De vragen ex artikel 40 RvO van de  
(voorzitter van de) SVM-fractie  
betreffende de huiskamerprojecten in  
Eijsden-Margraten conform bijgaande  
concept-brief te beantwoorden. 
 
 

Conform advies. 

6 Verzoek van Dansgroep Mix St. 
Geertruid om in aanmerking te 
komen voor een incidenteel 
subsidie in het kader van het 50 
jarig jubileum. 
 

1. Afwijzen van het verzoek om in 
aanmerking te komen voor een 
incidentele subsidie in het kader van 
het 50 jarig jubileum. 

2. 2. Toekennen van een 
jubileumsubsidie op grond van de 
huidige subsidieverordening, ter 
grootte van een bedrag van € 150,00. 
 

Conform advies. 

7 Het herontwikkelen van Hoeve 
Roosenhof  tot woonzorgcomplex. 

1. Het advies van de Rijksdienst voor 
cultureel erfgoed (hierna RCE) voor 
kennisgeving aannemen, maar niet 
overnemen;  

2. Het ontwerp-besluit 
omgevingsvergunning ter inzage 
leggenCollegevoorstel. 

Conform advies, waarbij het college de volgende 
overwegingen toevoegt: 

 het College hanteert als algemeen uitgangspunt 
voor haar handelen het behoud van het 
rijksmonumenten en het tegengaan van 
leegstand 

 het College is van mening dat om de 
toekomstwaarde van het monument veilig te 
stellen, het van belang is dat het gebouw een 
duurzame functie krijgt 

 het College neemt het advies van de Rijksdienst 
voor kennisgeving aan  en is zich ervan bewust 
dat dit mogelijk consequenties heeft voor de rijks 
monumentale status. 

 initiatiefnemer dient meer duidelijk te bieden 
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over het in te voeren zorgconcept; 

 het College wil de initiatiefnemer bewust maken 
van de risico's die hij neemt, het negatieve 
advies van de Rijksdienst heeft mogelijk 
gevolgen voor de Rijksmonumentale status van 
het gebouw. 

 

8 Aanwijzing plaatsvervangende 
dorpsbouwmeesters. 

De heren Brouwers en Voorvelt aan te  
wijzen als respectievelijk eerste en  
tweede plaatsvervangende  
dorpsbouwmeester. 

Conform advies. 

9. Memo executiewaarde. Voorstel is om de executiewaarde vast te  
stellen op 70% van de marktwaarde. 

Conform advies. 

10. Machtiging  
Aandeelhoudersvergadering RD4. 

Wethouder Custers machtigen voor  
aandeelhoudersvergadering RD4 en  
akkoord gaan met herbenoeming  
dhr. R. Wetzels als commissaris NV  
Reinigingsdiensten Rd4. 
 

Conform advies. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 2-5-2017 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


