
      

 

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 19-9-2017 
 

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 19-9-
2017 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 12-9-
2017 

Vaststellen Conform advies 

3 Beantwoording art. 40 
vragen m.b.t. jeugdwerk 
Margraten/Camion 

Fractie PvdA berichten aan de hand van  
de bijgevoegde antwoordbrief. 

Conform advies  

4 Beantwoording artikel 40 
vragen inzake jeugdwerk 
Margraten, opzeggen 
overeenkomst Dracula 

Fractie SVM berichten aan de hand van  
de bijgevoegde antwoordbrief 

Conform advies 

5 Overzicht privacy-incidenten 
tot september 2017 

De brief over privacy-incidenten tot  
september 2017 ter informatie naar de  
gemeenteraad sturen. 

Conform advies 

6 Project Banholt 
 

 Kennis nemen van het 
aanbestedingsresultaat 

 Kennis nemen van de voorgenomen 
gunning en over gaan tot de 
definitieve gunning  

 De aanvullende middelen € 89.000,- 
beschikbaar stellen conform 
kredietbesluit 2017-022. 

Conform advies  



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7  Vaststellen bermennotitie 
raad 

1. Instemmen met de Beleidsnotitie 
bermen: 'Maaien wat moet, bloei 
waar mogelijk' 

2. Beleidsnotitie voorleggen ter 
besluitvorming aan de gemeenteraad 

Conform advies, met dien 
verstande dat het college wenst 
ecologisch beheer en 
burgerparticipatie steviger te 
verwerken in het stuk. De 
wethouder krijgt van het college 
het mandaat om wijzigingen 
met betrekking tot deze 
thema's deze week door te 
voeren en naar de 
gemeenteraad te sturen. 

8 Nota Bodembeheer 
Eijsden-Margraten 2017 

Akkoord te gaan met: 
1. de ontwerp Nota bodembeheer 

Eijsden-Margraten 2017; 
2. de ontwerp Nota bodembeheer 

gedurende zes weken voor eenieder 
ter inzage te leggen. 

 

Conform advies 

9 Overeenkomst Ziut OVL Geadviseerd wordt; 
1. De huidige overeenkomst met Ziut te 

vernieuwen op basis van het 
bijbehorend financieel voorstel.  

2. Een krediet van € 327.000 
beschikbaar te stellen conform 
kredietbesluit 721002x-4333204 t.b.v. 
planmatig vervangen OVL 2017. 

3. Ziut opdracht verlenen voor het 
aanbrengen van LED modules in de 
nieuw aan te brengen armaturen van 
BP Poelveld. 

Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

10 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. 
 

Conform advies 

11 Gemeentelijk Rioleringsplan 
Eijsden-Margraten 2018-
2022 

* Het gemeentelijk rioleringsplan en het 
waterplan ter besluitvorming aan de 
raad aan te bieden voor de 
planperiode van 2018 t/m 2022. 

 
  * Het investeringsbudget van de 

jaarschijf 2018 ad. € 1,6 miljoen uit het 
nieuwe GRP te laten vervallen. 

 
  * De voorziening GRP gedurende de 

planperiode 2018-2022 in te zetten om 
het jaarlijkse tekort (lasten minus 
baten) te dekken waardoor de 
voorziening geleidelijk afneemt tot 
nihil. 

 
  * Het nader uit te werken klassenstelsel 

van de tarieven aan te bieden aan de 
raad in december. 

Conform advies, met enkele 
tekstuele wijzigingen in het 
raadsvoorstel 

 6e alinea verbetering 
formulering 

 besluiten en aanbevelingen 
screenen op consistentie 

 'klassenstelsel' onjuiste 
term: is systeem van 
staffeling met betrekking tot 
gebruik 

 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

12 OBS Mesch: voortzetting 
administratieve dienst-
verlening en voortzetting 
detachering directeur 
schooljaar 2017-2018 

In te stemmen met: 
- De overeenkomst van dienst-

verlening, betrekking hebbende op de 
administratieve dienstverlening voor 
OBS Mesch, met Stichting ONS 
Onderwijsbureau; 

- De detacheringsovereenkomst, 
betrekking hebbende op detachering 
van dhr. P. Otermans als directeur 
voor OBS Mesch in het schooljaar 
2017-2018, met Stichting Kom Leren 

Conform advies 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 26-9-2017 
 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


