
      

 

Notulen  openbare collegevergadering 03-07-2018 
 

Aanwezig: 
 

Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Dreessen, W.H.J. (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder) 
Kool, F. (Ioco-secretaris) 
 
Afwezig: 
 
Severeijns, M.F.M.E. (Secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 03-07-
2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 27-06-
2018 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Het verbouwen van de 
woning tot 3 ''zorg'' woningen 
op de locatie Emmastraat 9. 
6245 HS Eijsden 

Geen medewerking verlenen aan het 
principeverzoek voor het verbouwen van 
de woning tot 3 'zorg' woningen op de 
locatie Emmastraat 9, 6245 HS  Eijsden. 

Aangehouden. Verzocht wordt om de dorpsbouwmeester een 
duidelijk stedenbouwkundig kader te laten uitwerken waarbij qua 
programmering minder dan 3 woningen gerealiseerd worden. 
Tevens dient bezien te worden of een woningbouwcorporatie 
interesse heeft voor deze locatie.  Alsdan collegevoorstel laten 
terugkomen ter behandeling in het college. 

4 Verrekening neveninkomsten 
politieke ambtsdragers 2017 

1. Kennis te nemen van de adviezen van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties met betrekking 
tot de neveninkomsten 2017. 

2. Op basis van de gedane opgave te 
besluiten dat over 2017 voor: 

a. Burgemeester Akkermans geen 
verrekening dient plaats te vinden. 

b. Wethouder Custers geen verrekening 
dient plaats te vinden. 

c. Wethouder Willems geen verrekening 
dient plaats te vinden. 

d. Wethouder Bisscheroux geen 
verrekening dient plaats te vinden. 

e. Wethouder Opreij geen verrekening 
dient plaats te vinden. 

f. Wethouder Jacobs geen verrekening 
dient plaats te vinden. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 
3. Dit besluit door HRM te laten 

verwerken in de daartoe bestemde 
applicatie van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 

5 Informeren Raad over 
kindpakket n.a.v. motie PvdA 

Instemmen met de reactie op de motie 
ten aanzien van het kindpakket middels 
bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Conform advies. 

6 Managementletter 2017 en 
Accountantsverslag 2017 
 

1. Kennisnemen van de 
Managementletter 2017. 

2. Kennisnemen van het 
Accountantsverslag 2017. 

3. Het Accountantsverslag 2017 ter 
kennisname aan de Raad verstrekken. 

4. Instemmen met de begeleidende brief 
bij het Accountantsverslag 2017. 

 

Conform advies. 

7  Aankoop gronden Poelveld 1. OMPE mededelen dat uw college de 
gronden wenst aan te kopen tegen 
een prijs van € 3,50 per m2, zijnde € 
56.976,50 in totaal; 

2. De aankoop ten laste van de 
exploitatie Centrumplan Eijsden te 
brengen en dit (saldoneutraal) te 
verwerken in de tweede 
bestuursrapportage 2018; 

3. De kosten voor het onderhoud van de 
openbare ruimte, zijnde € 4125,-, te 
verwerken in de begroting 2019 ev. 

Conform advies, met dien verstande dat de kosten onderdeel 
uitmaken van het Centrumplan Eijsden en nog verwerkt dienen 
te worden in de Burap 2018 als last en als baat (spiegelboeking 
grondexploitatie). 

 
 



 
 
Vastgesteld in de B&W vergadering 11-07-2018 

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


