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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 15-5-
2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 8-5-2018 

Vaststellen Conform advies 

3 Beantwoording vragen artikel 
40 RvO inzake 
doodgeschoten hond bij 
Mheer 

In te stemmen met de concept artikel 40  
beantwoordingsbrief op de vragen van  
Groen Links met betrekking tot de  
doodgeschoten hond in de nabijheid van 
Mheer.  
 

Conform advies besloten, met dien verstande 
dat de uitspraak van de Belgische 
politiediensten wordt toegevoegd aan deze 
brief indien beschikbaar, danwel wordt 
opgevraagd en nagestuurd aan de 
gemeenteraad. 
 

4 Heffingsvermindering 
verhuurderheffing - bouw 
appartementencomplex 
Veldje 

Middels bijgevoegd schrijven ( bijlage 1) 
verklaren dat uw college voor het Project  
Veldjesstraat fase 3 zijnde nieuwbouw  
van 15 huurwoningen onder de 1ste  
aftoppingsgrens, voornemens is om de  
benodigde omgevingsvergunning te  
verlenen. 
 

Conform advies 

5 Actieplan 2018-2019 
horende bij Toekomstagenda 
2022 Maastricht-Heuvelland 

1. Instemmen met de bijgevoegde 
geëvalueerde inspraakreacties op het 
actieplan 2018-2019 van de 
Toekomstagenda 2022. 

  
2. Het voorliggend actieplan 2018-2019 

definitief vaststellen. 
  
3. Adviesraad Ondersteuning & 

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

 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

Participatie Eijsden-Margraten 
schriftelijk op de hoogte stellen van de 
hierboven genoemde geëvalueerde 
inspraakreacties op het actieplan 
2018-2019. 

 

6 Gemeentelijk 
Kwaliteitscommissie - 
vacature 
 

Vacature openstellen voor het werven  
van een landbouw- en  
landschapsdeskundige voor de  
Gemeentelijke Kwaliteitscommissie in  
het kader van het Gemeentelijk  
Kwaliteitsmenu. 
 

Conform advies 

7  Subsidie 2018 en 
eindafrekening 2017 

1. Aan de stichting Vrijwillige Hulpdienst 
Eijsden-Margraten een subsidie van  
€ 14.000 toe te kennen ten behoeve 
van vrijwillige/informele zorgactiviteiten 
in 2018, conform de bijgevoegde 
aanvraag. De subsidie bestaat uit een 
activiteitenbudget van € 8.000 en een 
subsidie van € 6.000 voor 10 
huiskamerprojecten (ieder €600), 
namelijk huiskamers St. Geertruid, 
Cadier en Keer, Margraten, Gronsveld, 
Eijsden, Noorbeek, Mesch, Bemelen, 
Banholt en Oost-Maarland. 

  
2. Het bedrag van € 10.000 (bestaande 

uit het resterende bedrag 2017 
ad € 1.3221 en aangevuld met eigen 
vermogen tot € 10.000) te reserveren 
voor nieuwe projecten en activiteiten in 
het kader van informele zorg en 
burgerparticipatie. De 

1. Conform advies  
2. Conform advies besloten,    
    met dien verstande dat het 
    college een voorstel  wenst 
    waarbij de reserve 
    gemaximeerd wordt. 
3. conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

beschikkingsbevoegdheid over dat 
budget te mandateren aan het bestuur 
van de stichting, voor zover de 
besluiten binnen de gemeentelijke 
beleidskaders vallen.    

3. Het bedrag van €8.000 toe te kennen 
als voorschot voor de 
maaltijdbezorging in 2018. 

8 Trajekt; dienstverlening 2018 1. Instemmen met de voorliggende 
propositie annex dekkingsplan 2018 
ten behoeve van opdrachtverstrekking 
aan de Stichting Trajekt. 

2. Vrijgekomen budget ad. €10.000 door 
afbouw van inzet ter ondersteuning 
van het project Mijn Buurtje (ca 4 uur 
per week) te reserveren en 
bestemmen voor ondersteuning van 
de nieuw bijgekomen 
huiskamerprojecten en versterking en 
uitbreiding van informele zorgaanbod.  

3. Instemmen met het voorliggende 
subsidiecontract 2018 Stichting 
Trajekt-gemeente Eijsden-Margraten. 

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

 

9 Slopen bebouwing 
Stallestraat (16-18) te Mheer 

Gebruik maken van artikel 6.2 Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht en 
de omgevingsvergunning terstond na 
bekendmaking in werking te laten treden. 

Conform advies met dien verstande dat:  

1. In de brief wordt opgenomen dat het 
bouwwerk afgebroken moet worden en 
verband met veiligheid, maar dat het 
college stelt dat vervangende bouw in 
dezelfde stijl dient te worden 
opgetrokken. 

2. Indien de initiatiefnemer de 
sloopvergunning niet zelf aanvraagt, de 
gemeente zal overgaan tot 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

bestuursdwang 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 22-5-2018 

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


