
      

 

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 08-05-2018 
 

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 08-05-
2018 

  
 

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 01-05-
2018 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Grenscorrectie - budget De raad in de 1e bestuursrapportage 
2018 voorstellen voor de afhandeling  
Van de grondenrouting grenscorrectie 
€ 10.000 beschikbaar te stellen. 

Conform advies. 

4 Herfinanciering geldlening 
MTB 

Instemmen met het structureel bijramen 
van €12.711 in de Eerste Burap 2018 
voor de rente van de achtergestelde 
geldlening, ten behoeve van de MTB, 
waarvoor de gemeente voor 11 %  
garant staat. 

Conform advies. 

5 Bijramen budget Grueles 
Kampweg Gronsveld 

Instemmen met het bijramen van het 
budget ten behoeve van de huisvesting 
van Grueles aan de Kampweg 37B te 
Gronsveld, zijnde € 65.387, in de eerste 
Burap 2018. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de opbrengsten 
van de verkoop van het pand Oosterbroekweg ten goede komen 
als dekking van deze investering. 



 

 

Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Budget projecten en 
programma’s in relatie tot 
Bupar 2018-1 

1. Programma Dienstverlening : 
a. Eventueel investeringskredieten 

2018 middels collegebesluit 
beschikbaar te stellen waar 
benodigd en deze in de 
daaropvolgende burap ter 
vaststelling aan de raad aan te 
bieden.  

b. Voor programma 
Dienstverlening een budget op 
te nemen van € 50.000 in de 
eerste burap 2018. 
 

2. Voor Burgerparticipatie in 2018 € 
30.000 op te nemen in de eerste 
burap 2018.   
 

3. Voor Visitor Center +  in 2018 een 
budget van € 5.000 beschikbaar te 
stellen met als dekking TOP 2018 
voor € 3.000 en het budget toerisme 
/ subsidies voor € 2.000. 
 

4. In afwijking van het advies van 
Financiën, voor de Omgevingswet 
2018 een aanvullend budget van € 
37.000 te vragen in de eerste burap 
2018. 

 

 

1. Niet akkoord 
2. Niet akkoord 
3. Conform advies 
4. Niet akkoord. 



 

 

Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7 Aanleg hockeyvelden HV 
Hockeer, aanpassing/ 
uitbreiding raadsvoorstel 8 
mei 2018 

In te stemmen met het bijgevoegde 
(aangepaste) raadsvoorstel 

Conform advies. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 15-05-2018 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


