
      

 

Notulen collegevergadering 6-2-2018 
 

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 6-2-2018. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 30-1-
2018 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Rechtspositieregeling voor 
de buitengewoon ambtenaar 
burgerlijke stand gemeente 
Eijsden-Margraten 2018 

In te stemmen met de  
Rechtspositieregeling voor de  
buitengewoon ambtenaar burgerlijke  
stand gemeente Eijsden-Margraten 2018, 
 behoudens instemming GO 

Conform advies. 

4 Artikel 40 vraag 
Statiegeldregeling plastic 
verpakkingen 

1. Niet aan te sluiten bij de 
statiegeldalliantie; 

2. In te stemmen met bijgaand aan te 
treffen concept-schrijven aan raadslid 
Boon. 

Anders besloten: het college staat sympathiek tegenover de 
statiegeldregeling en zal het bestuur van Rd4 daarover 
informeren. 

5 Besluit op bezwaar inzake 
omgevingsvergunning voor 
het medegebruiken van de 
woning als recreatiewoning 
Duivenstraat 11a te Mheer 

1. Het bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor het 
medegebruiken van de woning als 
recreatiewoning aan de Duivenstraat 
11A ontvankelijk verklaren; 

2. Het bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor het 
medegebruiken van de woning als 
recreatiewoning aan de Duivenstraat 
11A  ongegrond verklaren; 

3. Een vergoeding van de proceskosten 
afwijzen. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Het vervangen van een 
bedrijfsloods Kapelkesstraat 
9A Eijsden 
 

Het weigeren van de aanvraag  
omgevingsvergunning voor het  
vervangen van een bedrijfsloods op de  
locatie Kapelkesstraat 9A te Eijsden. 

Conform advies. 

7  Gebruik mandaat voor 
Omgevingsvergunningen 

1. Gebruikmaking van mandaat voor 
Omgevingsvergunningen over 2017 
voor kennisgeving aan te nemen en de 
aanbevelingen over te nemen. 

2. De verleende omgevingsvergunning 
voor Rondelenstraat 14, Mheer 
bevestigen. 

1. Aanhouden 
2. Conform advies. 

8 Transformatieplan 
Gecertificeerde Instellingen 
Zuid-Limburg 

1.Te besluiten om het advies van de 
stuurgroep jeugd Zuid-Limburg om de 
inhoud van het transformatieplan 
(‘Zichtbaar Verbinden’) van de drie 
Gecertificeerde Instellingen (verder 
GI’s) over te nemen. 

2.Te besluiten om het advies van de 
stuurgroep jeugd Zuid-Limburg, om 
voor het plan ‘Zichtbaar Verbinden’ € 
360.000 beschikbaar te stellen op 
schaal van Zuid-Limburg, over te 
nemen.  

3.Te besluiten om vanuit Eijsden-
Margraten een bedrag van € 23.832,- 
beschikbaar te stellen voor het plan 
‘Zichtbaar Verbinden’ vanuit het 
innovatiebudget Jeugd 2018 
(kostenplaats 6682000 en kostensoort 
4343908). 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9 Actualisatie 
Bestuursovereenkomst 
regionale afspraken Zuid-
Limburg 

1. Instemmen met de geactualiseerde 
Bestuursovereenkomst Regionale 
afspraken Zuid-Limburg (kernmerk: 
dec.17/jan.18). 

2. Instemmen met bijgevoegd concept 
schrijven aan Gedeputeerde inzake de 
geactualiseerde 
Bestuursovereenkomst Regionale 
afspraken Zuid-Limburg en een 
afschrift van dit schrijven door te leiden 
naar de gemeenteraad 

Aanhouden. 

10 Reglement sloop, renovatie 
en (groot) onderhoud 
Woonpunt 2018 

Woonpunt conform bijgevoegd  
conceptbrief mededelen dat wij  
instemmen met het voorgestelde  
reglement. 

Conform advies. 

11 Aanvraag vergoeding eerste 
inrichting onderwijs-
leerpakket en meubilair 

Het College wordt gevraagd zijn 
goedkeuring te verlenen aan de door  
Kom Leren ingediende aanvraag  
‘vergoeding eerste inrichting  
onderwijsleerpakket en meubilair’. 

Conform advies. 

12 Artikel 40 vragen van Groen 
Links omtrent 
aanvraagbomenkap 
sportveld RKVVM Margraten 

Instemmen met de artikel 40  
beantwoordingsbrief inzake de aanvraag  
bomenkap sportcomplex RKVVM. 

Niet akkoord. 

13 Oplegnotitie opinierend 
overleg over lokale woonvisie 

1. In te stemmen met de bijgevoegde 
'Oplegnotitie voor opiniërend overleg 
over Lokale Woonvisie Eijsden-
Margraten 2018-2025' 

2. Deze aan de commissie Fysiek & 
Economie voor te leggen om in te 
brengen als discussiestuk voor een 
opiniërend overleg met de raad. 

Conform advies, met dien verstande dat een drietal 
toevoegingen worden doorgevoerd in de oplegnotitie: 
- Kernen uitbreiden met ‘kernen en gehuchten‘, want nu vallen   
  die dus buiten de boot. 
- Benoem doelgroep alleenstaanden ook. 
- Benoem dat eventuele toevoegingen niet slechts in  
   een kern terecht moeten komen, maar een kwalitatieve 
verdeling plaats vindt. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

14 Plan van aanpak 
ontwikkeling Toeristisch-
Educatief bezoekerscentrum 
Kampweg Gronsveld 

1. Kennis te nemen van de Startnotitie 
en in te stemmen met 

       het Plan van Aanpak; 
2. De geraamde kosten ad. € 20.000,00 

te dekken uit Toerisme/TOP 2018 (€ 
15.000,00 en het LOP 2018 € 
5.000,00 zie dekkingsvoorstel in de 
toelichting); 

3. Opdracht verlenen aan de heer Coen 
Eggen voor het kwartiermakerschap 
en de procesbegeleiding ter 
uitvoering van het plan van aanpak; 

4. Conform voorstel in de toelichting 
een projectstructuur vast te stellen en 
een coördinerend wethouder te 
benoemen. 

Aanhouden. 

15 Realisatieovereenkomst 
Trambaanfietsroute - Aken 

Advies aan uw college is : om akkoord te  
gaan met de definitieve versie  
realisatieovereenkomst Trambaan- 
fietsroute Maastricht – Aken. 

Conform advies. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 20-2-2018 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


