
      

 

Notulen collegevergadering 16-5-2017 
 

Aanwezig: 
 

Custers, Mr. J.E.M.  (Loco-burgemeester) 
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 16-5-
2017. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 9-5-
2017. 

Vaststellen. Conform advies, met uitzondering van: 
Agendapunt 8: moet zijn ‘conform advies’ 
Agendapunt 11: Projectenboek ‘Toerisme’’ en ‘meer 
met Maas’ anders noemen namelijk ‘Toeristische 
Visie lijn 50’ en ‘Ontwikkelingsvisie Zuidelijk Maasdal’ 
 

3 Verslag Leerplicht-RMC/VSV 
2015-2016. 

De raad voorstellen het verslag  
Leerplicht-RMC/VSV over het schooljaar  
2015-2016 vast te stellen. 

Aanhouden. 

4 Digitaal Toezicht & 
Handhaving. 

Het gevraagde investeringsbudget van  
€ 16.700 beschikbaar te stellen voor de 
aanschaf van een digitaal toezicht- en  
handhavingssysteem, cf. kredietbesluit  
2017-014. 

Conform advies. 

5 Stankoverlast compostering 
Lixhe. 

Kennis nemen van de mail van de heer  
Puts van de gemeente Visé en in te  
stemmen met de plaatsing van bijgaande 
publicatie in de Etalage en op de  
gemeentelijke website. 

Conform advies, maar publicatie uitstellen tot nadere 
informatie beschikbaar is. 

6 MOP sportcomplexen 
2016/2017. 
 

Wij stellen uw college voor om: 
 

1. In te stemmen met het uitvoeren van de 
maatregelen zoals opgenomen in tabel 1 en 
tabel 2; 

2. In te stemmen met het, in overleg met de 
gebruikers, amoveren van veld 3&4 bij 
tennisvereniging Gronsveld voor een bedrag 

Conform advies. 
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van circa € 25.000,- ten laste van de 
voorziening; 

 
3. Het afdelingshoofd dienstverlening te 

mandateren voor opdrachtverlening binnen 
de geraamde budgetten; 

4. Kennis te nemen van de argumentatie voor 
het (nog) niet uitvoeren van maatregelen bij 
Hockey-complex Cadier en Keer. 
 

7  renovatie 
gemeenschapshuis Banholt. 

Niet meer bij te dragen in de kosten van  
renovatie van het gemeenschapshuis  
Banholt dan de reguliere bijdrage op  
grond van de beleidsregel subsidies  
gemeenschapshuizen, neerkomende op 
een bedrag van € 55.759,--. 

Aanhouden. 

8 Projectopdracht 
Accommodatiebeleid. 

1. De projectopdracht Accommodatiebeleid 
vaststellen. 

2. De projectopdracht Accommodatiebeleid 
opnemen in de voortgangsrapportage. 

Conform advies. 

9 Benoeming leden 
intergemeentelijke com-
missie bezwaarschriften. 

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

Conform advies. 

10 Track&trace t.b.v. 
dienstreisvoertuigen 

1. Twee auto’s van de Boa’s wel uitvoeren met een 
ritten registratie systeem. 

2. Elektrische dienstreis auto’s niet voorzien van 
een rittenregistratie systeem. 

Conform advies, waarbij het college nogmaals 
onderstreept dat de dienstauto’s niet voor privé 
doeleinden gebruikt worden, alleen voor zakelijke 
ritten. 
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11 Huisvesting Stichting 
Grueles Kampweg 
Gronsveld 

1. Een budget 2017 van € 40.000 (incl. BTW) 
beschikbaar te stellen voor de  
bijdrage aan Grueles ten laste van het saldo van 
de eerste bestuurs-rapportage 2017.  

2. Een budget 2017 van € 61.000 beschikbaar te 
stellen voor de overige werkzaamheden en de 
niet-begrote huuropbrengst 2017 van de 
Kampweg 37b ad. Voor maximaal € 61.000 in te 
zetten als dekking en te verwerken in de eerste 
bestuursrapportage 2017. 

3. Grueles te laten weten voor 1 maart 2018 de 
Oosterbroekweg 9 bezemschoon op te leveren. 
 

Conform advies 

12. Antwoord vragen SVM Akkoord te gaan met de beantwoording van de 
vragen middels bijgevoegde brief. 

Conform advies. 

13. Reactie art. 40 vragen Klein 
Heugdeweg Noorbeek 

Instemmen met reactie artikel 40 vraag volgens 
bijgevoegde brief. 

Conform advies, met dien verstande dat het college 
een tweetal aanvullingen ter completering wil 
opnemen. 

 
 
Vastgesteld in de B&W vergadering 23-5-2017 

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


