
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 25-7-2017 
 

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) 
Hendriks, J. (Loco-secretaris) 
 
Afwezig: 
Severeijns, M.F.M.E. (Secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 25-7-
2017 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 18-7-
2017 

Vaststellen Conform advies 

3 benoeming leden 
hoofdstembureau 
verkiezingen 

1. Leden hoofdstembureau verkiezingen te 
benoemen voor 4 jaar, periode 2017 tot en met 
2021 (1 september 2017 tot en met 1 september 
2021); 

2. Leden hoofdstembureau verkiezingen benoemd bij 
collegebesluit van 12 november 2013 te ontslaan. 
 

Conform advies 

4 Preventieve logopedie (0-12 
jaar) 

In te stemmen met: 
 

1. Continuering van het product ‘preventieve 
logopedie 0-12 jaar’; 

2. Verlenging van het huidige contract 
logopedische dienstverlening met één jaar. 

Conform advies, met dien verstande dat bij 
de evaluatie rekening wordt gehouden met 
een aanbesteding voor een periode van 3 
jaar. 

5 Afwijzen verzoek tot 
handhaving. 

Het verzoek tot handhaving af te wijzen. 
 

Conform advies 

6 Actieplan armoedebestrijding 
 

1. In te stemmen met het verhogen van de 
inkomensgrens van 100% naar 110% van de 
bijstandsnorm, op grond waarvan cliënten in 
aanmerking kunnen komen voor bijzondere 
bijstand; 

 

Conform advies, met dien verstande dat de 
post compensatie langer thuis wonen 
verlaagd wordt naar  
€ 14.000,-- en zodoende meerkosten  
€ 6.000,-- dekken. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

2. In te stemmen met het actieplan 
armoedebestrijding Eijsden-Margraten 2017 e.v.; 

 
3. In te stemmen met de overeenkomst met en de 

subsidieverlening aan: 

 Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland, ter 
hoogte van € 5.000; 

 

 Stichting Jeugdsportfonds Limburg, ter hoogte van 
€ 5.000; 

 

 Stichting Jeugdcultuurfonds Limburg, ter hoogte 
van € 2.500; 

 

 Stichting Voedselbank Limburg-Zuid, ter hoogte 
van € 2.500; 

4. In te stemmen met de Compensatieregeling langer 
thuis wonen; 

5. In te stemmen met de raadsinformatiebrief; 
6. In te stemmen met de antwoordbrief aan de 

Adviesraad Ondersteuning en Participatie; 
7. In te stemmen met bijgevoegd publicatiebericht 

over armoedebestrijding. 

7  Bestemmingsplan 
Beeldbepalende panden & 
objecten 

1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 
'Beeldbepalende panden en objecten'.  

 
2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Beeldbepalende 

panden en objecten' in procedure te brengen door 
het plan ter inzage te leggen gedurende 6 weken 
vanaf 24 augustus tot 5 oktober 2017.  

 
3. Aan de raad bij het vaststellen van het 

bestemmingsplan Beeldbepalende panden en 
objecten op 12 december 2017, tevens voor te 

Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

stellen om de subsidieverordening 
Cultuurhistorisch Erfgoed aan te passen in 2018, 
ten behoeve van het beschikbaar stellen van een 
jaarlijks subsidiebedrag van € 8.500,- voor de 
beeldbepalende panden en objecten. 

8 Huiskamer Noorbeek 1. Instemmen met de bijgevoegde huurovereenkomst 
ten behoeve van huisvesting van de huiskamer 
Noorbeek.  

 
2. Het bedrag van €6.000 beschikbaar stellen ten 

behoeve van inrichting van de huiskamer. 
3. Een activiteitensubsidie van 500,- per jaar 

beschikbaar stellen. 
 

Conform advies 

9 Last onder dwangsom inzake 
handelen in strijd met de 
voorschriften van het 
bestemmingsplan 

Opleggen last onder dwangsom inzake  
handelen in strijd met de voorschriften  
van het bestemmingsplan. 

Conform advies 

10 Vaststelling declaratie-
protocol 2017 uitvoering 
Jeugdwet en Wmo & tarief 
dyslexiebehandeling 

1. Het declaratieprotocol 2017- bijlage 4 bij de 
dienstverleningsovereenkomst met zorgaanbieders 
2017 - vaststellen (bijlage 1 bij het voorstel). 

2. Het tarief voor het jeugdarrangement 'Dyslexie 
behandeling' voor 2017 vaststellen op € 3.750. 

Conform advies 

11 Verzoek bijdrage kosten 
terrasoverkapping (asbest) 
TV de Gelimmet 

In te stemmen met het ter beschikking  
stellen van een bijdrage van € 4.750 aan  
tennisvereniging de Gelimmet in Mheer. 

Conform advies 

12 Nadere uitleg over uniforme 
Sloopbijdrageregeling 

1. de 'Beleidsregel financiële compensatie bij kleine 
woningbouwinitiatieven' vast te stellen. 

 
2. De in de bijlage van deze regeling gevoegde 

privaatrechtelijke anterieure overeenkomst als 

Conform advies 
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standaard te gebruiken, voor het waarborgen van 
de betaling van de sloopbijdragecompensatie. 

13 Stand van zaken en de 
vervolgstappen betreffende 
het project “Snel internet op 
diverse bedrijventerreinen 
binnen de gemeente Eijsden-
Margraten” 

1. Akkoord gaan met het dekken van de kosten voor 
het ondersteunen en adviseren van de gemeente 
voor de realisatie van glasvezelnetwerken uit het 
budget ‘Realisatie openbaar Wifi netwerk’; 

2. Kennis nemen van de stand van zaken en de 
vervolgstappen betreffende het project 'Snel 
internet op de diverse bedrijventerreinen binnen de 
gemeente Eijsden-Margraten'. 

Conform advies 

14 Exploitatie gebouw Op de 
Cour te Eijsden 

Voor het gebouw Op de Cour te Eijsden, in te stemmen 
met: 
 

1. Verlenging van de contracten voor schoonmaak, 
afval, bewaking, liftonderhoud, legionellabeheer, 
brandblusmiddelen en meld- en 
detectieapparatuur tot in ieder geval einde 
kalenderjaar 2017; 

2. Geen verlenging van de contracten voor 
rioolonderhoud, liftbegeleiding, installaties, 
sportinstallaties en meters. 

Conform advies 

15 Planning begroting 2018-
2021 

Planning begroting 2018-2021 vaststellen. Conform advies, met dien verstande dat 
het college de begroting plenair wil 
bespreken en niet per portefeuillehouder. 

16 Project Banholt 1. Kennis nemen van het concept bestek en 
tekeningen. 

2. Instemmen met het opstarten van de 
aanbestedingsprocedure. 

 

Conform advies 
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3. Instemmen met het gunnen aan de laagste 
inschrijver 

4. Instemmen met het mandateren van het hoofd 
Openbare ruimte om opdracht te verlenen voor de 
uitvoering 

5. De aanvullende middelen € 145.000 beschikbaar 
te stellen conform kredietbesluit 2017-017. 

17 Beleidsregel aangifte 
adreswijziging, risicokaart 
adresaangifte, beleidsregel 
briefadres, protocol 
adresonderzoek 

Geadviseerd wordt: 
- De beleidsregel aangifte adreswijziging vast te 

stellen; 
- De risicokaart adresaangifte vast te stellen; 
- De beleidsregel briefadres vast te stellen; 
- Het protocol adresonderzoek vast te stellen. 

Conform advies 

18 Aanvraag omgevings-
vergunning Grotestraat 5 te 
Banholt 

Geadviseerd wordt om de aanvrager te informeren 
over de weigeringsgrond en deze de mogelijkheid te 
bieden de aanvraag aan te passen, zodat de  
weigeringsgrond wordt weggenomen. 

Aanhouden 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 22-8-2017 

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


