
      

 

Notulen collegevergadering 20-2-2018 
 
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 20-2-
2018. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 6-2-2018. 

Vaststellen. Conform advies, met dien verstande dat het besluit 
omtrent agendapunt 13 geëxpliciteerd dient te worden. 

3 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 8-2-2018. 

Vaststellen. Conform advies. 

4 In procedure brengen 
ontwerp bestemmingsplan 
Aan de Fremme 45 
Margraten. 

1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan 
Aan de Fremme 45 Margraten; 

2. Het ontwerp wijzigingsplan met ingang van 8 
maart 2018 gedurende 6 weken ter inzage 
leggen. 

 

1. Conform advies 
2. Conform advies. 

5 Nieuwe beslissing op 
bezwaar subsidiering Milieu 
Front Eijsden. 

Instemmen met: 
1. de beslissing op het bezwaar van stichting 

Milieu Front Eijsden (hierna: MfE) in te trekken 
en te vervangen door een nieuw besluit 
strekkende tot het alsnog toekennen van 
reguliere subsidie voor het jaar 2017 ter hoogte 
van € 500,--; 

2. MfE in de gelegenheid te stellen om alsnog 
binnen 3 weken na kennisgeving van de 
nieuwe beslissing op bezwaar een aanvraag in 
te dienen voor reguliere subsidie voor de jaren 
2018 t/m 2020;  

3. de griffierechten aan MfE te vergoeden in het 
geval dat de stichting haar beroep intrekt. 

Aangehouden. Er dient duidelijkheid te komen over de 
activiteiten die deze organisatie verricht aangaande 
natuur-Educatie. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Ondertekenen Convenant 
Beschermingsbewind 2018-
2019 

1. In te stemmen met het 
Samenwerkingsconvenant 
Beschermingsbewind 2018-2019;  

2. Portefeuillehouder Willems te machtigen tot 
ondertekening van het Convenant. 

Conform advies. 

7 Weigering 
omgevingsvergunning voor 
medegebruik woning als 
vakantiewoning Duivenstraat 
13, Mheer 
 

De aanvraag omgevingsvergunning voor  
het medegebruik van de woning als  
vakantiewoning op de locatie  
Duivenstraat 13 te Mheer te weigeren. 

Conform advies. 

8 Verzoek tot handhaving , 
strijdigheid bestemmingsplan 
Zoerbeemden 16E Eijsden 

Verzoek om handhavend optreden  
strijdigheid met bestemmingsplan,  
Zoerbeemden 16E te Eijsden, af te  
wijzen. 

Conform advies. 

9 Vervangen verlichtings-
armaturen kantoorruimten 
gemeentehuis door LED-
verlichtingsarmaturen 

1. Alle verlichtingsarmaturen in het 
systeemplafond van de kantoorruimten in het 
gemeentehuis te vervangen door LED-
verlichting (merk LG Innoteq, type 
RA595/UGR16); 

2. Voor dit werk opdracht te verstrekken aan SSL 
Innoteq 

3. Bijbehorende kapitaallasten van deze 
investering (€ 49.833,--) te dekken door de 
lagere kosten op de energielasten. 

4. Afdelingshoofd Openbare Ruimte te 
mandateren deze opdracht te gunnen. 

5. In te stemmen met bijgaande 
begrotingswijziging (kredietbesluit en 
administratieve wijziging bijlage 9). 

Aangehouden. 
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10 Subsidie Rijksmonument 
Blankenberg 

In te stemmen met het toekennen van  
eenmalige incidentele gemeentelijke  
subsidie á €2.681,- aan Kasteel  
Blankenberg in het kader van de  
Subsidieverordening Cultureel erfgoed  
Eijsden-Margraten. 

Conform advies. 

11 Evaluatie project Eijsden-
Margraten fietsgemeente 

1.  Kennis nemen van de evaluatie van het project 
Eijsden-Margraten fietsgemeente.  

2. De verdere ontwikkeling van het toeristisch 
fietsen op te nemen als onderdeel van de 
brede toeristische visie en daarmee op te 
nemen in de reguliere werkvoorraad van de 
betreffende afdeling (fysieke leefomgeving / 
toerisme). 

1. Voor kennisgeving  
    aangenomen 
2. Conform advies. 

12 Startnotitie planvoorbereiding 
Breusterstraat/Raadhuisstraat  

1. De planvoorbereiding van het MIP-project 
Herinrichting Breusterstraat / Raadhuisstraat 
binnen de gestelde kaders op te starten; 

2. Een werkkrediet van € 40.000 beschikbaar te 
stellen voor de nadere onderzoeken en 
planuitwerking conform bijgevoegd 
kredietbesluit 2018-004; 

3. opdracht verlenen voor de planvoorbereiding 
fase 1 en 2 

4. Het afdelingshoofd mandateren binnen 
voornoemd kredietbesluit de opdrachtverlening 
voor uitvoering onderzoeken en 
planvoorbereiding verder af te handelen,; 

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

13  Startnotitie project Klein 
Welsden 

1. Instemmen met het opstarten van het project 
Klein Welsden binnen de gestelde kaders, o.a. 
uitgangspunten beheer 

2. Instemmen met bijgevoegd kredietbesluit 2018-
001.  

3. Instemmen met het aanwijzen van P. Knooren 
als budgetbeheerder / besteller en kennis 

1. Conform advies 
2. Conform advies 
3. Conform advies. 
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nemen van het inzetten van overige 
projectgroep medewerkers. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 27-2-2018 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


