
      

 

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 21-08-2018 
 

Aanwezig: 
 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 21-08-
2018 

  

2 Openare besluitenlijst 
collegevergadering 24-07-
2018 

Vaststellen Conform advies 

3 Raadsvoorstel: Nieuwe 
centrumregeling Inkoop 
Jeugdhulp 

1. De raad toestemming vragen voor het aangaan van de 
'Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp regio Zuid-
Limburg 2019' 

2. Onder voorwaarde van toestemming door de raad, 
instemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling 'Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp regio 
Zuid-Limburg 2019' en deze vaststellen. 

3. Kennis nemen van het bijgevoegde concept Service-level 
agreement d.d. 31 juli 2018 tussen de deelnemende 
gemeenten en de centrumgemeente Maastricht. 

 

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

4 Raadsvoorstel: Wijziging 
gemeenschappelijke regeling 
'Regionale samenwerking 
Leerplicht en Regionale 
Meld- en coördinatiefunctie' 

1. De raad ex artikel 1 tweede lid Wgr toestemming vragen 
voor het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling 
‘Regionale samenwerking Leerplicht en Regionale Meld- 
en coördinatiefunctie’; 

2. Onder voorwaarde van toestemming door de raad, 
instemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling ‘Regionale samenwerking Leerplicht en Regionale 
Meld- en coördinatiefunctie’ en deze vaststellen 

 

1. Conform advies  
2. Conform advies  



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Raadsvoorstel: Vaststelling 
paraplubestemmingsplan 
Parkeren 

De raad voor te stellen om het paraplubestemmingsplan 
Parkeren (identificatienummer NL.IMRO.1903.BPPAR101-
VG01) ongewijzigd vast te stellen 
 

Conform advies 

6 Voorraadagenda Raad 
september-december 2018 
 

1. Instemmen met de voorraadagenda Raad september-
december 2018 

2. Instemmen met het aanbieden van de geactualiseerde 
voorraadagenda september-december 2018 aan het 
Presidium en de Gemeenteraad middels bijgevoegde 
correspondentie 

 

1. Conform advies, met 
dien verstande dat er 
een drietal raadstukken 
optioneel worden 
genoemd voor 2018: 
trambaanroute, lokale  
woonvisie en 
samenwerking lijn 50. 
2. Conform advies  
 

7  Bijraming budgetten sociale 
zekerheid 

1. In te stemmen met het bijramen van 
    het participatiebudget met € 140.220 
    incidenteel in de Tweede Bestuursrapportage 2018,  
    Waarvan voor € 30.000 dekking is voorzien uit het COA-     
    budget; 
2. In te stemmen met het bijramen van de apparaatskosten   
    SZMH in de Tweede Bestuursrapportage 2018: 

a. met € 90.400 structureel; 
b. met € 50.800 incidenteel; 

3. In te stemmen met het bijramen van 
    het BUIG-budget met € 35.000 structureel in de Tweede 
    Bestuursrapportage 2018; 
4. In te stemmen met het bijramen van het budget minima- 
    regelingen met € 14.000 incidenteel en € 15.000    
    structureel in de Tweede Bestuursrapportage 2018,  
    waarvan volledige dekking is voorzien vanuit de     
    rijksmiddelen voor bestrijding van armoede onder kinderen. 
 
 

1. Conform advies 
2. Conform advies 
3. Conform advies  
4. Gewijzigd besloten. 
De decentralisatie-
uitkering voor 
bestrijding van 
armoede onder 
kinderen, voor 2018  
€ 66.533, wordt in de  
Tweede Bestuursrap-
portage 2018 als aparte 
kostensoort 
opgenomen, waarvan  
€ 15.000 jaarlijks wordt 
gereserveerd voor het  
noodfonds armoede. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

8 Budget cultureel erfgoed 1. Kennis te nemen van de huidige stand van zaken van het 
budget cultureel erfgoed.  

2. In te stemmen met het aanvullen van het budget voor 
culturele erfgoedprojecten met het restbudget voor 
incidentele erfgoedsubsidies. 

 

1. Voor kennisgeving  
    aangenomen 
2. Conform advies  

9 Verzoek tot handhaving 
inzake toenemende 
parkeerdruk garage 
Meertens, Mgr. 
Willigersstraat 10 te 
Gronsveld 
 

Besluit tot het toewijzen van het verzoek tot handhaving  
inzake toenemende parkeerdruk op locatie Mgr. Willigers- 
straat 10 te Gronsveld. 

Conform advies 

10 Het splitsen van de woning in 
2 zelfstandige woningen op 
de locatie Parrestraat 9, 
6245 LJ  te Eijsden 

Geen principemedewerking te verlenen aan het splitsen van 
de woning in 2 zelfstandige woningen op de locatie Parre- 
straat 9, 6245 LJ te Eijsden. 

Aangehouden 

11 Het realiseren van een 
tweede uitrit op de locatie 
Bellefleur 5, 6245 PJ Eijsden 

Geen medewerking te verlenen aan de realisatie van een  
tweede uitrit op de locatie Bellefleur 5 te Eijsden 

Conform advies 

12 Verzoek tot handhaving, 
onveilige situatie rondom 
eetcafé ’t Chriske, Pastoor 
Brouwersstraat 7 te 
Margraten 

Instemmen met het toewijzen van het verzoek tot handhaving 
en handhavend optreden conform het handhavingsbeleid, 
locatie Pastoor Brouwersstraat 7 te Margraten 

Conform advies 

13 Verzoek tot handhaving, 
overlast inzake illegale 
situatie, Pastoor 
Brouwersstraat 9 te 
Margraten. 

Instemmen met het afwijzen van het verzoek tot handhaving  
inzake overlast van bouwactiviteiten, locatie Pastoor 
Brouwersstraat 9 Margraten 
 

Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

14 Verzoek tot handhaving 
inzake aanhoudende 
wateroverlast op de locatie 
Honthem 53 6269 NP 
Margraten 
 

Instemmen met het toewijzen van het verzoek tot handhaving 
Inzake aanhoudende wateroverlast op de locatie Honthem,  
Margraten 

Conform advies 

15 Statiegeldalliantie Instemmen met het aansluiten bij de Statiegeldalliantie met  
als voorwaarde dat de bestaande zwerfafvalvergoeding 
Nedvang van € 1,19/inw gehandhaafd blijft 

Conform advies 

16 Cameratoezicht Voorgesteld wordt om in te stemmen met: 
1. Het inzetten van cameratoezicht op de bedrijventerreinen 

te Eijsden, Gronsveld en Margraten en het retailpark te 
Gronsveld; 

2. De verdere uitwerking  van het project te beleggen bij een 
interne projectorganisatie met ondersteuning van de 
gemeente Maastricht 

Aangehouden 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 28-08-2018 

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


