
      

 

Notulen collegevergadering 3-10-2017 
 

Aanwezig: 
 

Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (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: 
Willems, J.W.  (Wethouder) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 3-10-
2017. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 26-9-
2017. 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Verrekening neveninkomsten 
politieke ambtsdragers 2016. 

1. Kennis te nemen van de adviezen 
van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties met 
betrekking tot de neveninkomsten 
2016. 

 
2. Op basis van de gedane opgave te 

besluiten dat over 2016 voor: 
 

 Burgemeester Akkermans geen 
verrekening dient plaats te vinden. 

 

 Wethouder Custers geen 
verrekening dient plaats te vinden. 

 

 Wethouder Willems geen 
verrekening dient plaats te vinden. 

 

 Wethouder Bisscheroux geen 
verrekening dient plaats te vinden. 

 

 Wethouder Opreij geen verrekening 
dient plaats te vinden. 

 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 Wethouder Jacobs geen verrekening 
dient plaats te vinden. 

3. Dit besluit door HRM te laten 
verwerken in de daartoe bestemde 
applicatie van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 
 

4 Vouchers archeologie en 
gebouwd erfgoed. 

 In te stemmen met het beschikbaar 
stellen van 3 zgn. 'vouchers' voor 
projecten rondom archeologie en 
kleinschalig cultuurhistorisch erfgoed 
die voldoen aan de criteria.  

 De portefeuillehouder te mandateren 
subsidie te verstrekken aan 
projecten die voldoen aan de criteria. 

 In te stemmen met het laten 
opnemen van kaders voor 
archeologie en gebouwd erfgoed bij 
aanpassing van de 
Subsidieverordening 
Cultuurhistorisch Erfgoed in 2018. 
 

Conform advies, met dien verstande dat het college over 
toekenning besluit. 

5 Vaststelling programma 
dienstverlening. 

Instemmen met het Programma  
Dienstverlening. 

Aanhouden. 

6 Art 40 vraag inzake Holstraat 
Margraten. 
 

Akkoord gaan met beantwoording  
volgens bijgevoegde brief. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7  Instemmen met beleidsnota 
schuldhulpverlening 2018-
2021. 

 In te stemmen met de beleidsnota 
schuldhulpverlening 2018-2021; 

 De beleidsnota ter vaststelling aan 
de gemeenteraad aan te bieden voor 
de raadsvergadering van 12 
december 2017. 

Conform advies. 

8 Raadsvoorstel Begroting. Instemmen met raadsvoorstel  
Begroting. 

Conform advies. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 10-10-2017 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


