
      

 

Notulen collegevergadering 26-9-2017 
 

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) 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1. Openbare agenda 
collegevergadering 26-9-
2017 

  

2. Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 19-9-
2017 

Vaststellen. Conform advies. 

3. Beleidsregel 
hulpacties/ontwikkelingshulp 
bij rampen i.v.m. openstellen 
giro 5125. 

1. In verband met actie Help slachtoffers van 
orkaan Irma en daarmee samen- hangend 
een nationale actie een bijdrage beschikbaar 
te stellen van € 2.500,00, zijnde een bedrag 
van € 0,10 per inwoner. 

2. De gemeenteraad informeren over deze 
bijdrage. 

3. In te stemmen met de dekking uit de post 
Onvoorzien 2017 cf. bijgaande 
administratieve wijziging 2017-012. 

 

Conform advies. 

4. Besluit op bezwaar De 
Hochterhof 10, Sint 
Geertruid 

1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren, voor 
wat betreft de toegelaten bouwhoogte van 
het bijgebouw 

2. Het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren 
voor wat betreft de hoogte van de leges 

3. Het bezwaar gegrond te verklaren, voor wat 
betreft de toegelaten bouwhoogte van het 
bijgebouw. 

Conform advies. 

5. Vaststelling gemeentelijk 
Klimaat- en 
energiebeleidsplan 2017-
2030 met bijbehorend 
uitvoeringsprogramma 

1. In te stemmen met het Klimaat- en 
energiebeleidsplan 2017-2030 en het 
Uitvoeringsprogramma Klimaat- en 
energiebeleidsplan 2018-2021; 

2. In te stemmen met bijgaand concept-

Aanhouden. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

Klimaat- en 
energiebeleidsplan 2018-
2021 

raadsvoorstel; 
3. Financiële dekking van het 

Uitvoeringsprogramma meerjarig (2018 en 
volgende jaren) dient gestalte te krijgen door 
het beschikbaar stellen van middelen 
middels separate raadsbesluiten en/of 
verwerking via de reguliere P&C-
instrumenten (1e en 2e Bestuursrapportage, 
uitgangspuntennotitie en begroting). 
 

6. Ledenraadpleging Cao 
Gemeenten 1 mei 2017 –     
1 januari 2019 

Het College wordt gevraagd in te  
stemmen met het Principeakkoord over  
de nieuwe Cao Gemeenten dat door de  
VNG bereikt is met de  
werknemersorganisaties en de  
gemeentesecretaris te mandateren om  
namens uw College in te stemmen met  
het principeakkoord. 

Conform advies. 

7. Programma begroting 2018-
2021 

Instemmen met de begroting 2018-2021. College stemt in met begroting en wil deze ter 
instemming voorleggen aan de gemeenteraad, met 
dien verstande dat enkele tekstuele wijzigingen en 
wensen worden doorgevoerd. 

     
 
Vastgesteld in de B&W vergadering 3-10-2017 

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


