
      

 

          Notulen collegevergadering 9-5-2017 
 

Aanwezig: 
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) 
 
Afwezig: 
Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 9-5-2017. 

  

2 Openbare belsuitenlijst 
collegevergadering 2-5-2017. 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Advies Sociaal Centrum 
Eijsden. 

1. Een positief oordeel uit te spreken over het initiatief 
van de Kerngroep Sociaal Centrum Eijsden tot het 
realiseren van een sociaal centrum in het 
voormalige Groene Kruisgebouw in deze kern. 

2. 2. De Kerngroep uit te nodigen een aanvraag in te 
dienen om door de raad aangemerkt te worden als 
'derde partij' in het kader van Treasury Statuut 
Maatschappelijk Krediet. 
 

Conform advies. 

4 Jaarprogramma LOP 2017. 1.   Vaststellen van het in dit  
  collegevoorstel   opgenomen  
  Jaarprogramma LOP 2017; 

2. Instemmen met het aanwenden van beschikbaar 
budget à € 85.000,- ten behoeve van de uitvoering 
van het Jaarprogramma LOP 2017; 

3. Wethouder Opreij te mandateren de verklaring 
cofinanciering LEADER-project ‘Koepelproject’ 
voor kleine LEADER-initiatieven te ondertekenen 

Conform advies. 

5 Jaarprogramma TOP  2017 -  
Toeristisch-Recreatief 
Ontwikkelings-programma 
2017. 

1. Vaststellen van het in dit collegevoorstel 
opgenomen Jaarprogramma TOP 2017; 

2. Instemmen met het aanwenden van beschikbaar 
budget van € 100.000,00 ten behoeve van de 
uitvoering van het Jaarprogramma TOP 2017. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Bericht van goed naar beter. 
 

In te stemmen met bijgevoegd bericht  
'van goed naar beter'. 

Conform advies, met dien verstande dat het stuk 
geredigeerd zal worden. 

7  Te verstrekken lening St. 
Dorpshuis Mheer. 

1. Lening van maximaal € 208.600 te verstrekken aan 
st. Dorpshuis te Mheer 

2. 2. Beleidsadviseur financiën te mandateren tot 
verder afhandeling van het verstrekken van de 
lening aan st. Dorpshuis te Mheer. 
 

Conform advies, met dien verstande dat de 
gemeenteraad middels een brief wordt 
geïnformeerd over de taxatie en het besluit van de 
gemeente. 

8 Besluit op bezwaar  Honthem 
17 te Margraten. 

1. Het advies van de commissie over te nemen; 
2. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk te 

verklaren; 
3. Het ingediende bezwaarschrift ongegrond te 

verklaren. 
 

Conform advies. 

9 Verzoek van TV De 
Gelimmet om in aanmerking 
te komen voor een financiële 
bijdrage in de kosten van 
vernieuwing terras-
overkapping. 

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

2. TV de Gelimmet op de hoogte brengen dat zij, 
indien het college en de raad instemmen met de 
'kadernota accommodatiebeleid' en de daarin 
voorgestelde uitbreiding van de 'regeling 
gemeenschapshuizen' per 1 januari 2018 in 
aanmerking kunnen komen voor een bijdrage in de 
kosten van de asbestsanering. 

Aanhouden. 

10 Benoeming leden 
intergemeentelijke 
adviescommissie inzake 
behandeling van 
bezwaarschriften. 

De in het voorstel genoemde personen te  
(her)benoemen als lid van de inter- 
gemeentelijke adviescommissie inzake  
de behandeling van bezwaarschriften met 
 ingang van 1 juli 2017. 

Aanhouden. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

11 Onderwerpen voor 
projectenboek Burap 1 2017. 

In te stemmen met de verschillende  
onderwerpen (projecten) die verantwoord 
worden in het projectenboek van burap 1 
2017: 
  

1. Woningbouwproject Poelveld  
2. Woningbouwproject Veldje  
3. Woningbouwproject Bloesemgaard  
4. Mergellandroute  
5. Project decentralisaties sociaal domein  
6. Trambaanfietsroute  
7. Statushouders 
8. Ontwikkelingsvisie Zuidelijk Maasdal  
9. Omgevingswet 
10. Accommodatiebeleid 
11. Woonvisie 
12. Toeristische Visie Lijn 50 

Conform advies, met dien verstande dat met 
betrekking tot de projecten in categorie B, de 
“woonvisie” wordt verwijderd en “Samenwerking 
Backoffice Sociaal Team Lijn 50” wordt 
toegevoegd. 
Categorie C komt pas in burap 2 aan de orde. 

12 Aanpassing raadsvoorstel. Het aanpassen van het raadsvoorstel  
inzake huisvesting statushouders. 

Conform advies, met dien verstande dat een 
tweetal verduidelijkingen worden toegevoegd aan 
het raadsvoorstel. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 16-5-2017 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


