
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 30-5-2017 
 

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 30-5-
2017 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 23-5-
2017 

Vaststellen Conform advies, met dien verstande dat met 
betrekking tot agendapunt 3,  
lening stichting sociaal centrum Eijsden, als 
tweede beslispunt toe wordt gevoegd: 
“Tijdens de vergadering van de 
gemeenteraad bij dit onderwerp te 
benadrukken dat het college, indien de derde 
partij met een publieke taak niet kan voldoen 
aan haar betalings-verplichtingen ten 
aanzien van de gemeentelijke lening, zij tot 
executie van het pand zal overgaan.” 
 

3 Subsidieverzoek 
ondernemersklankbord groep 

Subsidieverzoek van het  
Ondernemersklankbord afwijzen. 

Aanhouden 

4 Bijdrage in renovatiekosten 
arochiehuis Banholt 

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

Niet akkoord.  
Het College besluit om een bijdrage toe te 
kennen aan kosten van renovatie van het 
parochiehuis Banholt van € 55.759,-- op 
grond van de beleidsregel subsidies 
gemeenschapshuizen. Daarnaast besluit ze 
om een additionele bijdrage van maximaal  
€ 20.000,-- toe te kennen vanwege de 
verbouwing van het parochiehuis tot 
plaatselijke huiskamer, gebaseerd op de 
overlegde begroting en uit te betalen op 
basis van overlegde facturen. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 

5 Planschadebesluit Bat 10 te 
Eijsden 

1. De ingediende aanvraag om 
tegemoetkoming in planschade ex 
artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke 
ordening, toe te wijzen, een 
vergoeding toe te kennen tot een 
bedrag van € 25.700,- en dit bedrag 
te vermeerderen met de wettelijke 
rente vanaf 5 september 2016 tot de 
dag van de uitbetaling; 

2. Met de betaling van de 
planschadevergoeding te wachten 
totdat het planschadebesluit 
onherroepelijk is; 

3. instemmen met bijgevoegde- 
budgetneutrale- administratieve 
begrotingswijziging. 
 
 

Conform advies 

6 Uitvoeringsbesluit 
Kinderopvang op basis van 
Sociaal Medische Indicatie 
(SMI) 
 

Instemmen met:  
Het uitvoeringsbesluit Kinderopvang op  
basis van Sociaal Medische Indicatie  
(SMI), Maastricht-Heuvelland 2017 e.v. 

Conform advies 

7  Beslissing op bezwaar tegen 
afwijzen gehandicapten 
parkeerkaart passagiers-
versie 

Overeenkomstig het advies van de  
bezwarencommissie het bezwaarschrift  
tegen de afwijzing van een  
gehandicapten parkeerkaart  
passagiersversie ontvankelijk en  
ongegrond te verklaren en de afwijzing in 
de beschikking op bezwaar nader te  
motiveren. 

Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

8 Bezwaarschrift tegen besluit 
geluidsanering ISV3. 

Overeenkomstig het advies van de  
Intergemeentelijke Adviescommissie  
Bezwaarschriften het bezwaar  
ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

Conform advies 

9 Contractering en financiering 
van collectieve activiteiten 

1. Instemmen met de contractering van 
De Kindertelefoon, Luisterend oor en 
Vertouwenswerk jeugd met ingang 
van 1 januari 2018 voor de periode 
van 4 jaar. 

2. Het bijbehorende bedrag ad € 
23.274,- op te nemen in de 
Uitgangspuntennotitie voor de 
begroting 2018. 

3. Instemmen met bijgevoegde 
standaardovereenkomst en laten 
ondertekenen door Burgermeester en 
gemeentesecretaris. 
 

Conform advies 

10. Effectueren herstructurering 
leningenportfefeuille en 
obligatieportefeuille 

1. Uitvoeringsregeling Treasury 2017 
als volgt te wijzigen: 
De bevoegdheid tot het uitzetten 
(uitlenen) en aantrekken (lenen) van 
geldmiddelen  > 1 jaar te leggen bij 
de beleidsadviseur financieel beleid 
en de portefeuillehouder financien. 

2. Opdracht geven tot verkoop van de 
obligatieportefeuille. 

3. Over te gaan tot herstructurering van 
de leningenportefeuille per 1 juni 
2017. 

4. Offerte tot herstructurering op te 
vragen bij NWB en BNG. 
 

Conform advies 



 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 6-6-2017 
 

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


