
      

 

Notulen collegevergadering 10-04-2018 
 

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 10-04-
2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 03-04-
2018 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Beslissing op bezwaar 
inzake verkeersbesluit 
Schansweg Eijsden 

1. Besluit om het advies van de 
Intergemeentelijke Adviescommissie 
Bezwaarschriften over te nemen en hiermee 

a. het bezwaar ontvankelijk te verklaren 
b. het bezwaar ongegrond te verklaren 
c. het genomen besluit in stand te houden 
d. het verzoek om proceskosten af te wijzen 
 
2. Besluit om bezwaarmaker te informeren 

conform conceptbrief. 
 

1. a t/m d. Conform advies  
    besloten 
2. Conform advies.  

4 Strijdig gebruik, handelen in 
strijd met het 
bestemmingsplan, Vroelen 
27A te Noorbeek. 

Het handhavingstraject opnieuw starten 
conform het handhavingsbeleid, locatie 
Vroelen 27A te Noorbeek. 
  
Het is belangrijk dat het de lezer volledig 
helder is wat hij besluit. Je voorstel bevat 
uitsluitend formele beslispunten, is 
concreet en geeft precies aan waar de 
lezer ja of nee op kan zeggen.  
Bij meerdere beslispunten: nummeren. 
Noem geen namen in het advies besluit. 

Aangehouden. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Collectieve verzekering als 
alternatief voor vervallen 
(ABP) Anw-compensatie 
pensioenaanvulling 

Het voorstel van de VNG volgen en de 
collectieve verzekering van ElipsLife 
afsluiten als alternatief voor de vervallen 
(ABP) Anw-compensatie. 

Conform advies. 

6 Onderzoeksonderwerp 2018 
verordening 213a 
 

In te stemmen met het volgende:  
1. Het verrichten van het 213a onderzoek in 

2018 naar meldingen openbare ruimte. 
2. Het verrichten van het 213a onderzoek in 

2019 naar het subsidieproces. 
 

1. Conform advies 
2. Conform advies. 

7  Vaststellen startnotitie 
gebiedsvisie Middenterras 

1. De startnotitie gebiedsvisie Middenterras 
vaststellen. 

2. In de kadernota 2019 een aanvullend budget 
van € 25.000 opnemen. 

1. Conform advies besloten,  
    met dien verstande dat we  
    ook de sociale invalshoek  
    willen meenemen 
2. Conform advies. 
 

8 Aangepast treasurystatuut 
OBS Mesch 

Het College wordt geadviseerd het nieuw 
opgestelde treasurystatuut voor OBS 
Mesch vast te stellen. 

Conform advies. 

9 Uitbreiding aanplakzuilen  1. In te stemmen met de voorgestelde locaties 
voor het plaatsen van 2 aanplakzuilen, te 
weten Raadhuisplein te Cadier en Keer en 
Rijksweg/Kampweg  te Gronsveld; 

2. HR Groep Rijswijk opdracht te verstrekken 
voor het vervaardigen, leveren en plaatsen 
van 2 aanplakzuilen voor een totaalbedrag 
van € 10.300,00 excl. BTW; 

3. Akkoord te gaan met bijgevoegd 
aanwijzingsbesluit. 

 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

10 Vaststellen anterieure 
overeenkomst 14 
seniorenwoningen 
Europapark Gronsveld 

In te stemmen met de bijgevoegde 
concept anterieure overeenkomst voor 
het realiseren van 14 koop 
seniorenwoningen aan het Europapark 1 
te Gronsveld door Slokker Vastgoed. 
 

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

11 Overdracht anterieure 
overenkomst 
‘’Herontwikkeling 
kloosterkomplex Cadier en 
Keer’’ 

Toestemming te verlenen aan Poort van 
Margraten BV voor het overdragen van 
de anterieure overeenkomst 
'Herontwikkeling Kloostercomplex, Cadier 
en Keer' d.d. 3 mei 2012 aan Bots Wonen 
BV. 
 

Conform advies. 

12 Uitbesteding toets 
Bouwbesluit en toets 
constructieve gegevens 

1.  Inhuur toets Bouwbesluit en toets 
constructieve gegevens voor de resterende 
duur van 2018 te gunnen aan 
Omgevingsdienst Nederland  

2.  De kosten te dekken conform voorstel 
Financiën. 

 

1. Conform advies 
2. Conform advies. 

13 Meerjarenplanning Openbare 
Ruimte 

1. De projecten voor planjaar 2019 uit het MIP 
2018-2020 vaststellen. 

 
2. a) Krediet van € 35.000 ex btw cf 

kredietbesluit 2018-007 voor project 
‘Kerkplein Mesch’  

    b) € 275.000 ex btw cf kredietbesluit 2018-
009 voor project ‘Relining Veldje en 
vervanging Veldjesstraat’  

 beschikbaar stellen uit investeringsbudget 
Riool/GRP 2018. 

3. De raad in de raadsvergadering op 29 mei 
2018 middelsbijgevoegd raadsvoorstel 
vragen de voorbereidingskredieten voor de 

1. Conform advies 
2. a. en b. conform advies 
3. a. t/m c. conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

projecten 
    a) ‘Weg van Bruisterbosch naar Herkenrade’ 

en  
    b) ‘Groot Welsden en Mergeldelsweg’, uit de 

begroting 2019, vanuit investeringskrediet 
wegen beschikbaar te stellen.  

    c) In te stemmen met de voorgestelde 
systematiek voor de voor-
bereidingskredieten vanaf 2019.  

 

14 Raadsvoorstel aanvullende 
investering (voorfinanciering) 
in het 2e kunststof waterveld 
HV Hockeer 

1. Het Presidium op 17 april 2018 verzoeken 
voor het houden van een (extra) 
vergadering van de gemeenteraad op 8 mei 
2018; 

2. In te stemmen met het bijgevoegde 
raadsvoorstel; 

3. Kennis te nemen van de stand van zaken tot 
4 april 2018 

 

1. conform advies besloten 
2. conform advies besloten,  
    met dien verstande dat de  
    voorgestelde financiële  
    regeling wordt getoetst 
3. voor kennisgeving  
    aangenomen. 

15 Verzoek tot handhaving, 
gebruik van een inrit zonder 
omgevingsvergunning, 
Herkenrade 18 te Sint 
Geertruid 

Het college wordt geadviseerd om het  
verzoek tot handhaving af te wijzen 

Conform advies. 

 
 
Vastgesteld in de B&W vergadering 17-04-2018 

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


