
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 13-3-2018 
 

Aanwezig: 
 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 13-3-2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 6-3-2018 

Vaststellen Conform advies 

3 Verzoek tot handhaving, 
Rijksweg 39-39A te 
Margraten. 

Instemmen met het toewijzen verzoek tot 
handhaving, wegens handelen in strijd  
met voorschriften van de bouwvergunning, 
locatie Rijksweg 39-39A te Margraten. 
 

Conform advies 

4 Subsidieverzoek van 
Wandelcomité St. Gertrudis 
om in aanmerking te komen 
voor subsidie t.b.v. de 
organisatie van de 
Margratentocht 2018. 
 

Incidentele bijdrage verlenen van  
€ 2.000,- aan Wandelcomité St. Gertrudis  
t.b.v. de Memorial Walk 2018 op 10 mei  
a.s. 

Gewijzigd besloten: het College besluit om 
een Incidentele bijdrage te verlenen van  
€ 1.000,- aan Wandelcomité St. Gertrudis 
t.b.v. de Memorial Walk 2018 op 10 mei 
a.s en verzoekt het comité om voor 2019 in 
gesprek te gaan over de  koppeling aan 
het programma Liberation.  
Wethouder Custers heeft zich onthouden 
van de beraadslagingen en besluitvorming. 

5 Collegeverklaring 
Informatiebeveiliging 

1. De Collegeverklaring 
informatiebeveiliging en de 
bijbehorende bevestiging vast te stellen. 

2. Een assurancerapport over de 
Collegeverklaring door een 
onafhankelijk IT-auditor op te laten 
stellen.  

3. Op basis van de Collegeverklaring en 
het assurancerapport horizontale en 
verticale verantwoording af te leggen 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

richting respectievelijk de gemeenteraad 
(via de jaarrekening) en het Ministerie 
van BZK. 

6 Terugkoppeling vaststellen 
subsidies 2018-2020 
 

Op grond van het bepaalde in de  
Algemene Subsidieverordening Welzijn  
Eijsden-Margraten per 1 januari 2017: 
1. Geen subsidie te verstrekken aan a t/m 

e voor de subsidieperiode 2018-2020. 
2. Subsidie te verstrekken aan f t/m k. 

conform het gewijzigde 
subsidieprogramma 2018. 

3. Met ingang van 2018 l, m en n aan te 
merken als gesubsidieerde 
verenigingen en op te nemen in het 
subsidieprogramma 2018  

4. Naar aanleiding van de juridische 
controle subsidievragen van o, p en q. 
af te wijzen omdat niet voldaan wordt 
aan de voorwaarden. 

 

1. Conform advies besloten; 
2. Conform advies besloten; 
3. Conform advies besloten; 
4. Niet akkoord. Het college  
    maakt gebruik van de  
    hardheidsclausule op basis  
    van artikel 64 van de  
    subsidieverordening voor  
    wat betreft BC Poona, TTV  
    Espede en CV Zweitlanceers, 
    alsook CV Hevers en CV Snuffelere,  
    echter alleen voor 2018; 
5. De Subsidieverordening te 
    evalueren en aan te passen  
    voor 2019 e.v. 

7  Lening Cultureel Centrum 
Eijsden. 

1. Lening van maximaal € 400.000 te 
verstrekken aan stichting Cultureel 
Centrum Eijsden onder voorwaarden 
zoals besloten op 11 april 2017 

2. Beleidsadviseur financiën te 
mandateren tot verdere afhandeling van 
het verstrekken van de lening aan 
stichting Cultureel Centrum Eijsden. 

Aanhouden 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

8 Subsidie 2018 aan Stichting 
Wielerpromotie Eijsden-
Margraten 

1. Voor 2018 subsidie te verlenen van  
€ 33.500 voor de organisatie van de 
Volta Limburg Classic (incl. 
breedtesportactiviteiten), het 
Kasseiencriterium en de Bart Brentjens 
Challenge. 

2. Interne beraadslaging over nieuw te 
vormen wieler- en evenementenbeleid 
waarin de visie en ambitie van de 
gemeente wordt neergelegd in het licht 
van lokale en (eu)regionale 
ontwikkelingen en 
samenwerkingsvormen en waar 
duidelijke financiële en organisatorische 
kaders worden gesteld. 

3. Daarna in overleg te treden met de 
stichting conform hun rol genoemd in 
collegebesluit van 16 december 2014. 

1. Voor 2018 subsidie te verlenen van  
€ 31.500 voor de organisatie van de 
Volta Limburg Classic (incl. 
breedtesportactiviteiten), het 
Kasseiencriterium en de Bart Brentjens 
Challenge.  

2. Een evaluatie van de fietsevenement 
op te laten stellen voor 1 juli 2018;  

3. Interne beraadslaging op te starten 
over nieuw te vormen wieler- en 
evenementenbeleid waarin de visie en 
ambitie van de gemeente wordt neer-
gelegd in het licht van lokale en 
(eu)regionale ontwikkelingen en 
samenwerkingsvormen, alsook onze 
branding en waar duidelijke financiële 
en organisatorische kaders worden 
gesteld.  

4. Daarna in overleg te treden met de 
stichting conform hun rol genoemd in 
collegebesluit van 16 december 2014.  

5. In Burap 1 het besluit voor te bereiden 
om gelden die resteren uit het ‘budget 
Bevordering sport-deelname – Vaste 
Subsidies‘, over te plaatsen naar een 
in te richten ‘reserve evenementen‘, 
waar, op basis van een voorstel, 
vervolgens middelen uit kunnen 
worden onttrokken 

9 Dienstverleningsovereenkomst 
buitendiensten Lijn 50 

Instemmen met de dienstverlenings- 
overeenkomsten buitendiensten Lijn 50  
over de inzet van de medewerkers van  
de buitendiensten op het moment dat  
zich in één van onze gemeenten een  

Conform advies besloten, met dien 
verstande dat een gezamenlijk persbericht 
wordt voorbereid. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

calamiteit voordoet. 

10 Het bouwen van een rijhal met 
paardenboxen, een stapmolen 
en een longeercirkel, het 
verleggen van de buitenbak 
en toegangsweg en voor de 
aanleg van 
parkeervoorzieningen,  
overige halfverhardingen en 
een infiltratiepoel op het 
perceel Grotestraat 5 te 
Banholt. 

Ingediende zienswijzen op het ontwerp-  
besluit voor de omgevingsvergunning  
voor de locatie Grotestraat 5 ongegrond  
verklaren en de definitieve vergunning  
verder afhandelen. 

Conform advies. 

 
 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 20-3-2018 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


