
      

 

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 22-05-2018 
 

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 22-05-
2018 

  

2. Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 15-05-
2018 

Vaststellen Conform advies 

3 Actualisatie aanwijzing 
toezichthouder kinderopvang 

Het College wordt geadviseerd om in te 
stemmen met de geactualiseerde 
aanwijzing voor de toezichthouder van de 
kinderopvang. 

Conform advies 

4 Het splitsen (horizontaal) van 
de woning tot 2 
appartementen op de locatie 
Hoenderstraat 18, 6269 BS 
te Margraten 

Geen medewerking verlenen aan het 
horizontaal splitsen van de woning tot 2 
appartementen op de locatie 
Hoenderstraat 18 in Margraten. 

Conform advies 

5 Realisatie van een 
vakantiewoning, wijziging 
bestemming, uitbreiden 
bestaande bebouwing op de 
locatie Groot Welsden 11A te 
Margraten 

Geen medewerking te verlenen aan het 
principeverzoek voor het realiseren van 
een vakantiewoning, wijziging van de 
bestemming en uitbreiding van de 
bestaande bebouwing op de locatie Groot 
Welsden 11A te Margraten. 

Conform advies 

6 Verlenging en machtiging 
aanbesteding percelen 
leerlingenvervoer 
 

Het College wordt geadviseerd om: 
1. De contracten voor uitvoering van de 

percelen leerlingenvervoer, zoals tot 
dusver uitgevoerd door Munckhof en 
Van Meurs, voor het schooljaar t2019-
2019 te verlengen; 

2. Het Shared Service Center (SSC) te 
machtigen de aanbesteding te 

1. Conform advies 
2. Conform advies 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

begeleiden, voor het perceel zoals tot 
dusver uitgevoerd door Conexxion. 

7  Startnotitie project Bukel St. 
Geertruid 

1. Het binnen de gestelde kaders 
opstarten van de voorbereiding en de 
aanbesteding van de 
planvoorbereiding en 
uitvoeringsbegeleiding van het project 
Sint Geertruid; 

 ● met laagste prijs als gunningscriterium; 
 ● door opvraag van offertes aan de 3 in 

dit advies genoemde partijen; 
2. Instemmen met het mandateren van 

het afdelingshoofd Openbare Ruimte 
om de opdracht voor de 
planvoorbereiding en 
uitvoeringsbegeleiding te gunnen; 

3. Instemmen met het mandateren van 
ambtenaar tot opdrachtverlening 
binnen de in dit advies genoemde 
financiële kaders. 

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

 

8 A:Werkplan onderhoud 
gemeentelijke gebouwen 
2018 
B:Geactualiseerd Meer Jaren 
Onderhoud Plan (MJOP 
gebouwen 2018-2021) 

1. Het werkplan onderhoud gemeentelijke 
gebouwen 2018 vast te stellen 

2. Geraamde onderhoudsuitgaven voor 
dit werkplan 2018 (€ 583.335,--) te 
onttrekken aan de voorziening 
'onderhoud gemeente gebouwen' 

3. Benodigde dotaties voor de 
voorziening kapitaalgoederen 
'onderhoud gebouwen' af te stemmen 
op het Meer Jaren Onderhoud Plan 
(MJOP 2018-2027). 

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

 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

4. De bevoegdheid tot het nemen van 
gunningsbeslissingen te mandateren 
aan Afdelingshoofd Openbare Ruimte. 

9 Algemene verordening 
gegevensbescherming 
(AVG) 

1. Kennis nemen van de stand van zaken 
omtrent de implementatie van de AVG; 

2. Vaststellen en bekendmaken van het 
privacybeleid AVG; 

3. Door de burgemeester aan de directie 
en de afdelingshoofden volmacht te 
verlenen om een 
verwerkersovereenkomst aan te gaan 
en te ondertekenen. 

1. Voor kennisgeving 
    aangenomen 
2. Conform advies  
3. Conform advies  

 

10 Parkeervergunningen 
Eijsden 

1. Op basis van de ‘Parkeerverordening 
Eijsden-Margraten 2015', het verzoek 
om twee ontheffingen te verlenen voor 
parkeren zonder vergunning af te 
wijzen; 

2. De aanvrager telefonisch te berichten. 

1. Conform advies. 
2. Gewijzigd besloten. Er zal 
    een gesprek worden gepland 
    met de aanvrager, 
    portefeuillehouder en 
    behandelend ambtenaar om 
    het besluit toe te lichten. 

 

11 Binnengekomen subsidie 
aanvragen beeldbepalende 
panden 2018 

Voorstel is om bij de beoordeling van de 
subsidieaanvragen voor beeldbepalende 
panden af te wijken van de verdeling naar 
evenredigheid, en een maximale subsidie 
bijdrage per pand toe te kennen van 
€2.500,-. 

Niet akkoord. Het college 
besluit de subsidie te verdelen 
conform scenario 1 

12 Artikel 40-vraag WK-
Cyclocross 

Schriftelijk de vragen beantwoorden 
middels toegevoegde brief, aangaande 
de artikel 40-vraag over het parkeren Aan 
de Fremme tijdens het WK Cyclocross te 
Valkenburg 

Conform advies, met dien 
verstande dat tekstuele 
wijzigingen worden 
doorgevoerd. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

13 Verkeersplan oude kern 
Eijsden 

1) Het Verkeersplan Eijsden d.d. 12 
januari 2018 voor kennisgeving 
aannemen; 

2) Het totaalpakket van de in het plan 
voorgestelde maatregelen middels 
aanwijzings- dan verkeersbesluiten 
volgens de geldende procedure tot 
uitvoering brengen, behoudens: 
a) Het instellen van 

eenrichtingsverkeer in de 
Diepstraat gedeelte Kerstraat-
Spauwenstraat; 

b) Grootschalige uitbreiding van 
parkeercapaciteit nabij de 
historische kern. In dit geval eerst 
een LNC-scan uitvoeren van de 
beoogde overgebleven locatie 
aan de Trichterweg. 

3) Een onderzoek instellen naar het 
optimale parkeerregime van een 
vergunninghouderszone of 
parkeerschijfzone. 

Aangehouden. Agenderen voor 
6 juni, inclusief een presentatie 
voor college. 

 

14 Jaarrekening 2017 De jaarrekening 2017 ter vaststelling aan 
de raad aanbieden 

Eerste behandeling 

15 Bestuursrapportage 2018 1. De 1 bestuursrapportage ter 
vaststelling aan de raad aan te bieden  

2. Het voorlopige negatieve saldo ad. € 
207.510 dekken uit de algemene 
reserve 

3. Budgetneutrale wijziging vaststellen 

Eerste behandeling 

 



 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 29-05-2018 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


