
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 10-10-2017 
 

Aanwezig: 
 

Akkermans, D.A.M.  (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) 
 
Aanwezig vanaf agendapunt 3 niet openbare vergadering: 
 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder)  



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 10-10-2017 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 3-10-2017 

Vaststellen Conform advies, met dien verstande 
dat punt 8 besluit wordt toegevoegd: 
het college stemt in met de concept 
begroting 2018-2021 
 

3 Aanwijzing enkele RUD 
medewerkers als onbezoldigd 
ambtenaar 

1. Een viertal personen aan te wijzen als 
onbezoldigd ambtenaar voor het uitvoeren 
van toezichtwerkzaamheden binnen de 
gemeente Eijsden-Margraten voor de RUD 
Zuid-Limburg; 
 

2. De aanwijzing als onbezoldigd ambtenaar, 
werkzaam bij de RUD Zuid Limburg, te 
mandateren aan het afdelingshoofd Fysieke 
Leefomgeving; 
 

3. Gemandateerde besluit opnemen in het 
mandaatregister. 
 

1. Conform advies 
2. Conform advies 
3. Conform advies 

4 Aanvraag 
omgevingsvergunning 
Grotestraat 5 te Banholt 

1. Het principebesluit rondom het planconcept 
Grotestraat 5 Banholt blijft overeind;  
 

2. De aanvrager te informeren over de 
weigeringsgrond van de voorliggende 
omgevingsvergunning en deze op basis 
van scenario 3 (inhoudende te komen tot 
een nieuwe ontsluitingsstructuur en 
aanpassing van de ruimtelijke inpassing) de 
mogelijkheid te bieden de aanvraag aan te 

Aanhouden 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

passen, zodat de weigeringsgrond wordt 
weggenomen. 

5 Vaststelling programma 
dienstverlening 

Instemmen met het Programma  
Dienstverlening. 

Conform advies 

6 Opleggen last onder 
dwangsom, keuring 
bovengrondse tank, Rijksweg 
24 te Cadier en Keer 
 

Toepassen last onder dwangsom wegens 
overtreding van de voorschriften  
betreffende de bovengrondse tank,  
namelijk: 
 

 artikel 3.71 onder d van het 
Activiteitenregeling (t.a.v. de keuring van 
de tank) 

 artikel 4.94 van de Activiteitenregeling 
(t.a.v. de vloeistofkerende voorziening). 
 

Conform advies 

7  Subsidiering Peuteropvang 
2018 

1. Instemmen met de 'nadere regels peuter- 
en vve-programma gemeente Eijsden-
Margraten 2018', met ingang van 1 januari 
2018. 
 

2. De Raad informeren middels de 
raadsinformatiebrief. 

1. Conform advies 
2. Conform advies 

8 Vangnetuitkering BUIG-budget 
2017: tekortanalyse en 
verbeterplan 

1. Kennis te nemen van bijgevoegde 
tekortanalyse BUIG-budget 2017 met 
daarin opgenomen een prognose ten 
aanzien van het tekort; 

 
2. In te stemmen met het verbeterplan, dat 

1. Voor kennisgeving aangenomen 
2. Conform advies 
3. Conform advies 
4. Conform advies, met dien 

verstande dat het voorstel in de 
brief wordt toegelicht 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

onderdeel uitmaakt van de tekortanalyse 
BUIG-budget 2017; 

 
3. In te stemmen om in de tweede 

bestuursrapportage 2017 het volledige 
bedrag voor het eigen risico, begroot op  
€ 255.670 op te nemen; 
 

4. De raad hierover te informeren met 
bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 

9 Verzwaard onderhoud 
resterend deel Cramignonstraat 
te Eijsden 

1. Het resterend deel van de verhardingen in 
de Cramig-nonstraat gesitueerd tussen 
werkgrenzedn Winkelcentrum Breust en 
Veldje, gelijktijdig als meerwerk op het 
bestek in uitvoering te nemen met de 
werkzaamheden aan de Cramignonstraat 
(ged.) bij het Project Herinrichting Veldje; 
 

2. De meerkosten ad € 104.000,-- ten laste te 
brengen van het budget Centrumplan 
Eijsden, project Herinrichting Veldje en de 
werkzaamheden als aanvullend meerwerk 
op het bestek in uitvoering te nemen. 
 

Aanhouden 

10 Verlenging landingsbaan 
luchthaven Maastricht-Aachen 
Airport 

Het verzoek van de gemeente Gulpen-Wittem 
niet te steunen. 

Conform advies 

 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 17-10-2017 



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


