
      

 

Notulen collegevergadering 22-8-2017 
 

 
Aanwezig: 

 
Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Willems, J.W.  (Wethouder) 
Bisscheroux, J.W.P.M.  (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Severeijns, M.F.M.E. (Secretaris)  
 
Afwezig: 
Opreij, Drs. A.M.M.H.  (Wethouder) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1. Openbare agenda 
collegevergadering 22-8-2017 

  

2. Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 25-7-2017 

Vaststellen  Conform advies 

3. Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 1-8-2017 

Vaststellen  Conform advies,  
met dien verstande 
agendapunt 3 te wijzigen in 
conform advies 

4. Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 15-8-2017 

Vaststellen  Conform advies 

5. 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. 

 
 

Aanhouden 

6. Besluit op bezwaar zaak 
inzake overlast jongeren in de 
Treffersteeg te Eijsden 

 Conform het advies van de Intergemeentelijke    
 Adviescommissie Bezwaarschriften: 

1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 
2. bij besluit op bezwaar het motiveringsgebrek te herstellen; 

Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

3. het verzoek om vergoeding van de kosten van de 

bezwaarschriftprocedure als bedoeld in artikel 7:15 lid 2 juncto 

lid 3 Awb af te wijzen. 

. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7. Het verbouwen van een 
schuur tot 1 woning op het 
perceel Terlinden 16 te 
Noorbeek 

De initiatiefnemer op basis van genoemde                         

overwegingen mee te delen dat wij overwegen geen ruimtelijke 
procedure voor het plan te starten, als                    hiervoor een 
formeel verzoek wordt ingediend. 

 

Conform advies 

8. Principeverzoek Termaar 38a 
te Margraten 

  Geen medewerking te verlenen aan het voornemen. Conform advies 

9. Subsidie Vrijwillige Hulpdienst 
2017 

1. Aan de stichting Vrijwillige Hulpdienst een subsidie van € 13.000,- 
toe te kennen ten behoeve van vrijwillige/informele zorgactiviteiten 
in 2017, conform de aanvraag. De subsidie bestaat uit een 
activiteitenbudget van € 8.000,- en een subsidie van € 5.000,- 
voor 10 huiskamerprojecten (ieder € 500,-), namelijk huiskamers 
van St. Geertruid, Cadier en Keer, Margraten, Gronsveld, Eijsden, 
Noorbeek, Mesch, Mheer, Bemelen, Banholt en Oost-Maarland. 

2. Het bedrag van € 9.500,- over te maken aan de stichting als 
voorschot voor bezorging van warme maaltijden in 2017. 
 

Conform advies 

10. Vragen PvdA m.b.t. toekomst 
van fruitteelt 

Overeenkomstig concept-schrijven  PvdA berichten dat het wenselijk 
wordt geacht om de bestuursopdracht en uitwerking daarvan af te 
wachten. 

Conform advies, met dien 
verstande dat de 
beantwoording van deze 
artikel 40 vraag wordt 
uitgebreid, met mandaat aan 
secretaris om dit af te 
handelen. 

11. Zuid-Limburgse 
Energieconvenant 

1. In te stemmen met de tekst van het  
Energieconvenant Zuid Limburg “coalition of the willing”; 

2. Wethouder John Willems te machtigen namens de burgemeester 
het convenant te ondertekenen. 

 

Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

12. Afspraken omgang 
overcapaciteit 
sportverenigingen 

 Uw college wordt voorgesteld met de volgende procedure in te  
stemmen.  

1. Eenmaal per jaar wordt van alle verenigingen aan de hand van 
ledenaantallen of bij de KNVB ingeschreven elftallen een 
capaciteitsbepaling gemaakt. 

2. Wanneer een vereniging meer velden / banen heeft dan volgens 
de normering noodzakelijk is, wordt in een gesprek met de 
vereniging de te volgen procedure besproken. 

3. Er wordt een wachttijd van twee jaar voorgesteld om te bezien of 
er een toename van leden plaats vindt. 

4. Wanneer een vereniging twee jaar achtereen meer velden / banen 
heeft dan volgens de normering noodzakelijk is zijn de volgende 
opties mogelijk.  

  De gemeente haalt de velden volledig uit het 
 onderhoud-/ renovatieprogramma. Bezien 
 wordt of de velden / banen ook definitief  
 worden opgeruimd of worden ingezet voor   ander 
(maatschappelijk) gebruik.  

 Wanneer de vereniging er zelf voor kiest de  
velden of banen te behouden worden deze overgedragen aan 
de vereniging. Dit wordt contractueel vastgelegd 
(verantwoordelijkheden gemeente en vereniging). In dit geval 
betaalt de club geen huur meer, maar de gemeente biedt 
verder ook geen faciliteiten meer. 

 Wanneer door bijvoorbeeld gebruik door niet leden (naschools 
aanbod, andere doelgroepen niet zijnde leden) de formele 
overcapaciteit toch voldoende benut wordt, wordt er maatwerk 
geboden. 

 

Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

13. Aanpassing mandaat- en 
machtigingsregeling 

 De mandaat- en machtigingsregeling Eijsden-Margraten 2017  
vaststellen.  

Conform advies, met dien 
verstande dat: 
-  de bevoegdheid wordt  
   toegekend aan de Directie  
   om een ondermandaat toe  
   te kennen;  
-  en dat de wijziging van de  
   functiebenamingen wordt  
   meegenomen met in de  
   totale  
   heroverweging van de  
   mandaatregeling in de  
   nabije toekomst. 
 

14 Aanbesteding units 1. Akkoord te gaan met de voorgestelde aanbestedingsprocedure 
teneinde drie tijdelijke wooneenheden aan te schaffen voor de 
huisvesting van statushouders. 

2. Het afdelingshoofd Servicebureau te mandateren om naar 
aanleiding van de beoordeling onder de door het college 
goedgekeurde voorwaarden tot voorlopige en definitieve gunning 
over te gaan. 

Conform advies, met dien 
verstande dat het college het 
recht wil voorbehouden om te 
gunnen. 

 
 
 
 
Vastgesteld in de B&W vergadering 29-8-2017 

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



     

 

 


