
      

 

Notulen collegevergadering 24-07-2018 
 

Aanwezig: 
 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 24-07-
2018. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 17-07-
2018. 

Vaststellen. Conform advies. 

 

3 Verbouwing tot 
appartementen Diepstraat 44 
te Eijsden . 
 

Geen principemedewerking te verlenen  
aan het initiatief. 

Conform advies. 

4 Collegeaanvraag 
subsidieverzoek van Stg. 
Adoptie Graven Amerikaanse 
Begraafplaats Margraten. 

1. Aan de Stichting Adoptie Graven 
Amerikaanse Begraafplaats Margraten 
een eenmalige financiële subsidie te 
verlenen van € 3.000,00 voor de 
kosten van de reis in het kader van 
AWON Gala Gathering 2018, mee te 
nemen in de tweede 
bestuursrapportage als bijraming van 
het budget culturele activiteiten van de 
geldende subsidieverordening; 

 
2. Om de vrijwilligersorganisaties van het 

segment Kunst en Cultuur / art 19 
culturele activiteiten uit te breiden met 
de Stichting Adoptie Graven 
Amerikaanse Begraafplaats Margraten 
en die stichting een jaarlijkse subsidie 
te verlenen van € 3000,-  voor hun 
jaarlijks reguliere activiteiten (incl. 

1. Gewijzigd besloten. De kosten zullen niet worden 
verantwoord in de 2e Burap, maar worden gedekt uit de 
thans nog aanwezige  begroting-ruimte post culturele 
activiteiten.  Eventuele aanvragen die nog volgen en 
waarvoor het budget van de post ‘’culturele activiteiten’’ 
niet toereikend blijkt te zijn, zullen t.z.t. via de 2e Burap 
verantwoord dienen te worden. 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

jaarlijks adoptieconcert) en dit bedrag 
mee te nemen in de 
(meerjaren)begroting 2019 en verder; 

 
3. In ieder geval de burgemeester af te 

vaardigen als lid van de reisdelegatie 
om de gemeente Eijsden-Margraten en 
gemeenschap te vertegenwoordigen 
om dankbaarheid en eer te tonen aan 
de nabestaanden en gesneuvelde 
bevrijders in Amerika en kennismaking 
met de Nederlandse ambassadeur en 
de Board of Commissioners van de 
ABMC; 

 
4. De burgemeester toestemming te 

geven voor deze voorgenomen 
dienstreis conform het bepaalde in 
artikel 5.2 van de Gedragscode 
Integriteit dagelijkse bestuurders in 
Eijsden-Margraten 2015. 

 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Verzoek voor jaarlijkse 
bijdrage tbv Liberation 
concert Margraten 2018 

 Ten behoeve van de organisatie van het    
iLiberation Concert door Stg. Eerbetoon  
Netherlands American Cemetery and 
Memorial: 

1. De bijdrage voor het jaar 2018 
voorlopig vast te stellen op een bedrag 
van € 15.000,00 met daarnaast de 
facilitering van een aantal 
voorzieningen (jaarlijks terugkerend); 

2. De bijdrage voor het jaar 2017 definitief 
vast te stellen op een bedrag van 
€ 15.000,00; 

3. de stichting op te nemen in de lijst van 
vrijwilligersorganisaties behorende bij 
artikel 19 Culturele Activiteiten van de 
Algemene Subsidieverordening Welzijn 
Eijsden-Margraten 2018-2020 

  

1. conform advies  

2. conform advies  

3. conform advies.  
 

6 Parkeervergunningen Eijsden Op basis van de ‘Parkeerverordening 
Eijsden-Margraten 2015’ een ontheffing  
onder voorwaarden te verlenen voor  
parkeren in de vergunninghouderzone kern 
Eijsden ten behoeve van bezoekers van de  
protestantse kerk. 

 

 

Conform advies.  

7  Tender 75 jaar Liberation 
Gemeente Eijsden-Margraten 
2019-2020 

 

In te stemmen met: 

1. De tenderregeling/procedure en uitgifte 
daarvan; 

2. Het aanvraagformulier voor de tender; 

 
1. conform advies  

2. conform advies  



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

3. Het kernteam 75 jaar Liberation te 
benoemen tot beoordelingscommissie 
ex artikel 3:5 Algemene wet 
bestuursrecht (adviseur) conform dit 
voorstel; 

4. Het raadsvoorstel om het 
subsidieplafond ex artikel 4 lid 1 van de 
Algemene subsidieverordening Welzijn 
gemeente Eijsden-Margraten 2017 vast 
te stellen op € 60.000,-. 

5. Het raadsvoorstel om het budget 75 
Liberation voor 2020 over te hevelen 
naar 2019 onder voorbehoud van een 
positief begrotingssaldo 2019. 

 

3. conform advies  

4. conform advies  

5. conform advies besloten, met dien verstande dat afgezien 
wordt van het gestelde voorbehoud. 

 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

8 Aanvraag 
omgevingsvergunning locatie 
Keerberg 58,  Cadier en Keer 

De aanvraag omgevingsvergunning voor 
het plaatsen van een dakkapel aan de  
voorkant van de woning op de locatie  
Keerberg 58, 6267DA  Cadier en Keer te  
weigeren. 
 

Conform advies.  

9 Wijziging bestemming Sint 
Jozefstraat 87 Oost Maarland 

Door middel van bijgevoegde  
raadsinformatiebrief de raad informeren  
inzake het plan Sint Jozefstraat 87 te  
Oost-Maarland. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat het 
afdelingshoofd  gemandateerd wordt om de hoogte van het 
boetebeding nader te concretiseren 

 

10 Startnotitie opwaardering 
Kerkplein Mesch 

1. Het binnen de gestelde kaders 
opstarten van het project Kerkplein 
Mesch 

2. Het realiseren van een ontwerp door 
bureau Verbeek op basis van de 
bijgevoegde offerte; 

3. Na de ontwerpfase opdracht 
verlenen aan een civieltechnisch 
adviesbureau voor de 
besteksuitwerking; 

4. Het afdelingshoofd mandateren voor 
de opdrachtverlening van de totale 
planvoorbereiding; 

5. Erik Hurkens te mandateren tot 
opdrachtverlening binnen de in dit 
advies genoemde financiële kaders 
 
 
 
 
 
 
 

1. conform advies besloten, met dien verstande dat voor 
de zomer 2019 de werkzaamheden dienen te zijn 
uitgevoerd, dit i.v.m. het in 2019 kunnen exploiteren 
van het terras alsmede vanwege het  programma 75 
jaar Liberation dat in september 2019 in Mesch zal 
plaatsvinden. 

2. conform advies 

3. conform advies  

4. conform advies  

5. conform advies.  

 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Uitvoeringsprogramma VTH 
2019 

1. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2019 
vast te stellen; 

2. Het vastgestelde 
Uitvoeringsprogramma VTH 2019 ter 
kennis name voor te leggen aan de 
Raad; 

3. Het vastgestelde 
Uitvoeringsprogramma VTH 2019 in 
het kader van het Interbestuurlijk 
toezicht ter kennisname aan te bieden 
aan de Provincie Limburg. 

 

1. conform advies 

2. conform advies  

3. conform advies. 
 

12 Herinrichting Breusterstraat - 
Raadhuisstraat 

1. Kennis te nemen van het resultaat van 
de gehouden meervoudig onderhandse 
aanbesteding voor het project; 

2. Kennis te nemen van de definitieve 
kredietraming op basis van de  

       inschrijfstaat na gehouden    
       onderhandse aanbesteding; 
3. Passend binnen de kaders van het 

Wegenbeleidsplan de plannen aan te 
passen in toepassing van kwalitatief 
duurzame klinkerverharding in de 
rijbaan en Portugees graniet in het 
kruisingsvlak Breusterstraat/ 

1. voor kennisgeving aangenomen 

2. voor kennisgeving  
aangenomen 

 
3. conform advies.  
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

Raadhuisstraat. 
 
 
 
 

13 Huur pastorie Oost- 
Maarland 

In te stemmen met het huren van de 
pastorie in Oost-Maarland voor de 
huisvesting van statushouders. 

Conform advies.  

 
 
Vastgesteld in de B&W vergadering 21-08-2018 

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


