
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 23-1-2018 
 

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) 
 
Afwezig: 
 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 23-1-
2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 16-1-
2018 

Vaststellen  

3 Aanwijzingsbesluit 
functionarissen 
waardedocumenten en 
Kieswet gemeente Eijsden-
Margraten 
 

Instemmen met: 
1. Aanwijzingsbesluit paspoortwet, BS, Rijbewijzen, 

Brp (bijlage I)  
2. Aanwijzingsbesluit Kieswet (bijlage II) 

1. Conform advies 
2. Conform advies 

4 Concept wijzigingsplan 
inzake Aan de Fremme 45 
Margraten 

In principe medewerking verlenen aan het concept  
wijzigingsplan Aan de Fremme 45 te Margraten, mits  
aan de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid  
wordt voldaan. 
 

Conform advies 

5 Sluiten intentie 
overeenkomsten jumelage 
 

Geadviseerd wordt om de gemeenteraad  
voor te stellen om: 
1. Het aangaan van een intentie-overeenkomst met de 

gemeente Clervaux te accorderen; 
2. Het aangaan van een intentie-overeenkomst met de 

gemeente Titz en de gemeente Lontzen te 
accorderen;  

3. Te focussen op de inrichting en verdere ontwikkeling 
van de overeengekomen intenties richting de 
betrokken partnergemeenten en wel door middel 
van het vullen van een ‘pré-jumelage’ agenda met 
activiteiten/ontmoetingen. 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6  Plan de Bongerd Cadier en 
Keer 

Instemmen met het bestek en tekeningen van het plan 
De Bongerd d.d. 5 januari 2018. 

Conform advies 

7 Onderzoek 213a 2017 'Het 
onderzoek naar 
doelmatigheid en 
doeltreffendheid betreffende 
de afhandeling van 
ingekomen brieven, mails en 
telefoongesprekken'. 

Instemmen met: 
1. Het informeren van de Raad betreffende de 

uitkomsten van het onderzoek middels bijgaande 
brief en bijbehorend rapport 

2. Het informeren van de Rekenkamer betreffende de 
uitkomsten van het onderzoek middels bijgaande 
brief en bijbehorend rapport 

3. Het opstellen van een verbeterplan betreffende de 
gedane aanbevelingen in het rapport 
 

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

8 toekomst voormalige 
technische school Cadier en 
Keer 

1. Kennis nemen van het door Kublo opgestelde 
beslisdocument - Memo 120102018 d.d. 12 januari 
2018 – en op basis daarvan besluiten tot 
instandhouding van het gebouw; 

2. Een Intentieovereenkomst met Alterius, gepaard 
gaande met een projectplan/plan van aanpak, en dit 
aan het college ter besluitvorming voorleggen 
binnen 4 weken; 

3. Op basis van de intentieovereenkomst, conform de 
in het beslisdocument beschreven 5 stappen, nader 
onderzoek uit te voeren naar de voorzetting en duur 
van het gebruik van het LTS-gebouw; 

4. Uit het beschikbare budget van € 1,5 mln. een 
werkkrediet van € 100.000 inzetten ten behoeve het 
verdere proces, e.e.a. conform kredietbesluit 2018-
002; 

5. Nadat de intentieovereenkomst ondertekend is, de 
raad informeren over de conclusies tot dusverre en 
het verdere proces. 

1. Voor kennisgeving  
    aangenomen 
2. Conform Advies 
3. Conform advies 
4. Conform advies 
5. Conform advies 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9. Aanvraag borgstelling 
Zeilvereniging De 
Waolenwiert 

De Raad voor te stellen om zeil- en  
surfvereniging De Waolenwiert aan te  
merken als derde partij in het kader van  
de publieke taak 

Conform advies 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 30-1-2018 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


