
      

 

Notulen Collegevergadering 5-9-2017 
 

Aanwezig: 
 

Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) (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 5-9-2017 

  

2 Openbare besuitenlijst 
collegevergadering  
29-8-2017 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Artikel 40 RvO vraag inzake 
de voortgang en afhandeling 
artikel 40 vragen 

Instemmen met de beantwoordingsbrief  
over de voortgang en afhandeling van  
artikel 40 vragen. 

Conform advies. 

4 Reactie op artikel 40 vragen 
over verkoop klooster 
Rijckholt 

Conform de conceptbrief de vragen over 
de verkoop beantwoorden. 

Conform advies. 

5 Concept beleidsnota 
schuldhulpverlening 2018-
2021 

1. De concept-beleidsnota 
schuldhulpverlening 2018-2021 vast 
te stellen; 

2. De concept-beleidsnota 
schuldhulpverlening 2018-2021 ter 
kennisname naar de Adviesraad 
Ondersteuning en Participatie te 
sturen. 

Conform advies. 

6 Ondertekening taalakkoord 
convenant Maastricht 
Heuvelland 
 

Besluiten tot: 
Het mandateren tot het ondertekenen van 
het taalakkoord convenant voor  
bestrijding van laaggeletterdheid aan  
wethouder Bisscheroux en daarmee de  
bereidheid uit te spreken tot samen- 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

werking en het leveren van een actieve  
bijdrage in de bestrijding van  
laaggeletterdheid in de regio Maastricht- 
Heuvelland. 

7  Vragen over de weg van 
Bemelen naar Valkenburg 
aan de Geul 

Beantwoording vragen van de  
raadsfractie SVM over de weg van  
Bemelen naar Valkenburg aan de Geul. 

Conform advies. 

8 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. 

9 Kap 2 monumentale bomen 
Europapark Gronsveld 

1. De twee ernstig zieke bomen per 
omgaande te laten kappen. 

2. Herplanten 1 nieuwe boom: Acer 
saccharinum maat 30-35 

3. Opdracht verstrekken aan lokale 
deskundige kwekerij om van de 
unieke boom (Acer platanoides 
'Crispum') nieuwe bomen te laten 
opkweken voor het park en 
biodiversiteit in Nederland. 

Aanhouden. 

10 Projectopdracht pilot 
onrechtmatig grondgebruik 
Termaar 

1. Het college wordt voorgesteld om de 
projectopdracht vast te stellen. 

2. De kosten 2017 te dekken uit het 
budget LOP 2017 en de kosten 2018 
(voor zover nodig) uit het budget voor 
het actief aanpakken van illegaal 
grondgebruik en aantasting/vernieling 
van kleine landschapselementen. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

11 Vaststellen reglement 
burgerlijke stand en 
beleidsregels m.b.t. het 
éénmalig aanwijzen van 
trouwlocaties en benoeming 
buitengewoon ambtenaar 
van de burgerlijke stand 
(babsen) voor één dag 

1. Vaststellen reglement burgerlijke 
stand gemeente Eijsden-
Margraten 2017. 

2. Vaststellen beleidsregels 
aanwijzing van een incidentele 
trouwlocatie tot huis der 
gemeente voor het eenmalig 
voltrekken van een huwelijk. 

3. Vaststellen beleidsregels 
buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand (babs) voor één 
dag. 

4. Het Reglement burgerlijke stand  
             Eijsden-Margraten 2013  
             intrekken. 

Conform advies, met dien verstande dat het college afwijkend 
besluit voor het onderdeel aanwijzen trouwlocaties: het college 
geeft de portefeuillehouder het mandaat om trouwlocaties aan 
te wijzen. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 12-9-2017 

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


