
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 06-06-2017 
 

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 06-06-2017 

  

2 Openbare besluienlijst 
collegevergadering 30-05-2017 

Vaststellen Conform advies, met dien verstande dat 
agendapunt 9 geactualiseerd moet worden ten 
gevolge van voortschrijdend inzicht 
 

3 Ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen Oude Akerstraat 
51 te Bemelen 

Raad voor te stellen: 
1. Een verklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor 
het realiseren van een 
buitenbak, gallopeerbaan en 
houten omheiningen op gronden 
behorende bij de locatie Oude 
Akerstraat 51 te Bemelen; 

2. Dit besluit als ontwerp in 
procedure voor de aanvraag 
omgevingsvergunning in te 
brengen; 

3. Indien geen zienswijzen worden 
ingediend de ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen als 
definitief aan te merken. 

 

Conform advies 

4 Raadsvoorstel vaststellen 
aanpassing Gemeentelijk 
Kwaliteitsmenu Eijsden-
Margraten 2013 

De raad voorstellen, conform  
bijgevoegd raadsvoorstel, om de  
aanpassing van het Gemeentelijk  
Kwaliteitsmenu Eijsden-Margraten  
2013 vast te stellen. 

Conform advies, met dien verstande dat er een 
verduidelijking plaatsvindt van de wijzigingen. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Kadernota accommodatiebeleid 
2017 

1. In te stemmen met de vaststelling 
van de kadernota 
accommodatiebeleid. 

2. De gemeenteraad voorstellen de 
kadernota accommodatiebeleid vast 
te stellen. 

3. Een bedrag van €10.000,- op te 
nemen in de uitgangspuntennotitie 
voor de begroting 2018, 
meerjarenbegroting 2018 – 2021. 

 

Conform advies, met dien verstande dat er een 
tekstuele wijziging wordt doorgevoerd in de 
Kadernota en deze nota van een datum voorzien 
wordt.  
 

6 Aanpassen beleidsregel 
subsidies 
Gemeenschapshuizen 
 

1. Intrekken van de bestaande 
beleidsregel subsidies 
gemeenschapshuizen Eijsden-
Margraten 2013. 

2. Beleidsregel subsidies 
Maatschappelijke accommodaties 
gemeente Eijsden-Margraten 2018 
vaststellen. 

3. Het bijbehorende extra bedrag ad. € 
27.291,- op te nemen in de 
uitgangspuntennotitie voor de 
begroting 2018. 

4. De gemeenteraad middels in de 
bijlage opgenomen brief informeren. 

College besluit: 
1. Intrekken van de bestaande beleidsregel 

subsidies gemeenschapshuizen Eijsden-
Margraten 2013 per 1-1-2018 

2. Beleidsregel subsidies Maatschappelijke 
accommodaties gemeente Eijsden-Margraten 
2018 vaststellen, met ingangsdatum 1-1-
2018, met dien verstande dat het Sociaal 
Centrum Eijsden i.o. niet in dit overzicht van  
gemeenschapshuizen thuis hoort. 

3. Het bijbehorende extra bedrag ad. € 23.291,- 
op te nemen in de uitgangspuntennotitie voor 
de begroting 2018. 

4. De gemeenteraad middels in de bijlage 
opgenomen brief informeren en daarin 
wellicht ter overvloede opnemen dat de 
uitgangspunten van de Nota 
Gemeenschapshuizen onverkort van 
toepassing blijven 

 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7  Gebiedsvisie Cadier en Keer 1. Kennis nemen van de Gebiedsvisie 
Cadier en Keer. 

2. In te stemmen met het volgen van 
toekomstscenario 1: het separaat 
oppakken van investerings-
vraagstukken. 

3. In te stemmen met het renoveren 
van de accommodatie van de 
tennisvereniging TC Bakkerbosch 
– en daarvoor te besluiten de 
dekking van de renovatie uitgaven 
van TC. Bakkerbosch – raming 
IBOR € 113.750,-- - ten laste te 
brengen van de voorziening 
gebouwen V89300007.4343431. 

4. Instemmen met de aanbesteding 
voor de uitvoering van de 
renovatiewerkzaamheden en de 
bevoegdheid tot het nemen van de 
gunningsbeslissing te mandateren 
aan het afdelingshoofd Dienst-
verlening. 

5. De gemeenteraad middels in de 
bijlage opgenomen brief 
informeren. 
 

Conform advies 

8 Preventiebeleid Jeugd GGZ 1. Instemmen met het laten uitvoeren 
van een onderzoek t.b.v. 
preventiebeleid jeugd Geestelijke 
Gezondheidszorg Zuid-Limburg 
door de universiteit Maastricht (UM), 
de Academische Werkplaats 
Duurzame Zorg en de Academische 
Werkplaats Publieke Gezondheid. 

Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

2. Instemmen met het beschikbaar 
stellen van € 1.486,- voor de 
uitvoering van dit onderzoek ten 
laste van kostenplaats Jeugdhulp 
(6682000) en kostensoort 
Innovatiebudget (4343908). 

 

9 vaststelling prestatieafspraken 
2017 en evaluatie afspraken 
2015. 

1. In te stemmen met de bijgevoegde 
evaluatie van de uitgevoerde 
afspraken over de 
volkshuisvestelijke kerntaken met de 
corporaties in 2016 en de nieuwe 
afspraken hierover voor 2017; 

2. Mandaat toe te kennen aan de 
portefeuillehouder volkshuisvesting 
voor het ondertekenen van de 
evaluatie en afspraken;  

3. Na ondertekening van de evaluatie 
en afspraken door alle betrokken 
partijen deze ter kennisneming 
sturen aan de commissie Fysiek en 
Economie. 
 
 

Conform advies 

10 Verzoek van TV De Gelimmet 
om in aanmerking te komen 
voor een financiële bijdrage in 
de kosten van vernieuwing 
terrasoverkapping 

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 

Aanhouden 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

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. 
 

11 zienswijze over verkoop 
klooster. 

1. Geen bezwaren kenbaar maken 
ten aanzien van de verkoop van 
klooster Rijckholt voor religieuze  
(christelijke) doeleinden; 

2. Dit conform bijgevoegd schrijven 
aan Servatius Wonen & Vastgoed 
meedelen. 
 

Conform advies, met dien verstande dat we in de 
brief onderstrepen dat het uitvoeren van een 
bibob-toets aanbevelingswaardig is. 
 

12 Actualisatie 
samenwerkingsovereenkomst 
intergemeentelijke commissie 
bezwaarschriften 

Instemmen met de geactualiseerde  
samenwerkingsovereenkomst. 

Conform advies 

13 Verkoop landbouwgrond 
Conjarts 

1. Akkoord gaan met verkoop perceel 
MGT H 37 tegen een koopsom van 
€ 50.000,- k.k.  

2. De opbrengst in te zetten voor :  
- het afboeken van de boekwaarde 

van de kavel ad. € 48.280 ; 
- de meeropbrengst ad. € 1.720 te 

storten in de algemene reserve en 
- dit te verwerken in de eerste 

bestuursrapportage 2017. 
 

Conform advies, verkoop  is mogelijk indien 
vragen beantwoord worden. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

14 Aankoop landbouwgrond 1. Instemmen met de aankoop van 
perceel gemeente Eijsden, sectie 
H, nr. 71 tegen een koopsom van € 
48.821,50 k.k. 

2. Een krediet van € 49.600 incl. k.k. 
beschikbaar te stellen voor de 
aankoop van het perceel cf. 
kredietbesluit 2017-015 en deze 
investering in de eerste 
bestuursrapportage 2017 ter 
vaststelling aan de raad aan te 
bieden en de structurele 
kapitaallasten te verwerken in de 
begroting 2018 ev. 

 

Conform advies, wethouder Jacobs neemt niet 
deel aan de beraadslagingen en burgemeester is 
gemachtigd om te ondertekenen indien stukken 
compleet zijn. 
 

15 Aanschaf Kluwer Navigator 1. Over te gaan tot aanschaf van 
Kluwer Navigator. 

2. Het benodigde budgetten te 
verwerken in de eerste 
bestuursrapportage 2017 en de 
uitgangspuntennotitie 2018. 
 

Conform advies 

16 1ste bestuursrapportage 2017 - 
huisvesting/overige 
werkzaamheden derden 
- dienstverlening/vakliteratuur 

1. Het budget huisvesting – overige 
werkzaamheden: 
- Voor 2017 te verhogen met  

€ 16.000 (eerste 
bestuursrapportage 2017)  

- Voor 2018 ev structureel te 
verhogen met € 6000,- 
(uitgangspuntennotitie 2018) 

2. Vanaf 2018 een krediet van  
€ 10.000,- ter beschikking te stellen 
voor investeringen aan 
gemeentehuis en servicepunt.  

Aanhouden 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

3. Het budget dienstverlening - 
vakliteratuur :  
- Voor 2017 te verhogen met  

€ 4.500 (eerste bestuurs-
rapportage 2017) en  

- Voor 2018 ev structureel te 
verhogen met € 3.000 
(uitgangspuntennotitie 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17 jaarrekening 2016 Jaarstukken 2016 ter vaststelling aan  
de raad aanbieden. 

Aan te passen 

 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 13-06-2017 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
 



           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


