
      

 

Notulen  collegevergadering 6-11-2018 
 

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) 
Severeijns, M.F.M.E. (Secretaris) 
 

 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 6-11-
2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 30-10-
2018 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Vaststellen gewijzigde 
verordening op de 
starterslening 

De raad voor te stellen om: 
1. De 'Verordening starterslening gemeente Eijsden-

Margraten 2019' vast te stellen; 
2. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze 

verordening de 'Verordening VROM Starterslening 
gemeente Eijsden-Margraten 2013' in te trekken;  

3. Toekomstige wijzigingen van de vigerende 
'Verordening starterslening gemeente Eijsden-
Margraten 2019', die ondergeschikt van aard zijn, 
niet leiden tot een beleidswijziging en geen 
financiële gevolgen hebben, te delegeren aan het 
college. 

 

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

4 Verordening Jeugdhulp 
Maastricht-Heuvelland 2019, 
gemeente Eijsden-Margraten 
 

1. Instemmen met de geëvalueerde inspraakreacties 
op de Verordening Jeugdhulp Maastricht- 
Heuvelland 2019. 

2. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 
daarmee de gemeenteraad te verzoeken de 
Verordening jeugdhulp Maastricht-Heuvelland 
2019 vast te stellen per 1 januari 2019,  onder 
gelijktijdige intrekking van de Verordening 
Jeugdhulp Maastricht-Heuvelland 2015.  

3. Vaststellen van bijgevoegd Besluit nadere regels 
Jeugdhulp gemeente Eijsden-Margraten 2019 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

(ingangsdatum 1 januari 2019) onder gelijktijdige 
intrekking van vastgesteld besluit Nadere regels 
jeugdhulp in december 2014 (met ingang van 1 
januari 2019). 

 

5 Besluit op bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor 
het wijzigen van de reeds 
verleende vergunning voor 
het herbouwen van een 
bedrijfspand (legaliseren) op 
de locatie Termaar 51A te 
Margraten 

1. De bezwaren inzake de omgevingsvergunning 
voor het wijzigen van de reeds verleende 
vergunning voor het herbouwen van een 
bedrijfspand (legaliseren) op de locatie Termaar 
51A te Margraten ontvankelijk verklaren; 

2. De bezwaren inzake de omgevingsvergunning 
voor het wijzigen van de reeds verleende 
vergunning voor het herbouwen van een 
bedrijfspand (legaliseren) op de locatie Termaar 
51A te Margraten gegrond verklaren en het gebrek 
te herstellen door het verlenen van een ontheffing 
van het bestemmingsplan voor een 'bijbehorend 
bouwwerk' middels artikel 4 lid 1 Bijlage II Besluit 
omgevingsrecht. 

1. Conform advies 
 
 
 
 
2. Conform advies. 

6 Vierde wijziging APV De gemeenteraad voor te stellen om de vierde 
wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 
2015 vast te stellen. 

Conform advies. 

7 Verordening 
Maatschappelijke 
Ondersteuning gemeente 
Eijsden-Margraten 2019 

1. Instemmen met de bijgaande inspraakreactie op 
de concept-verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Eijsden-Margraten 2019.  

2. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 
daarmee de gemeenteraad te verzoeken de 
bijgevoegde 'Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Eijsden-Margraten 2019' 
vast te stellen per 1 januari 2019,  onder 
gelijktijdige intrekking van de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning  

1. Conform advies 
2. Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

Wmo 2015 gemeente Eijsden-Margraten. 
 

8 Aanpak illegale kap bomen 
Duistersteeg Cadier en Keer 

Instemmen met het vorderen van een  
schadevergoeding bij een particulier  
wegens het onrechtmatig kappen van 14  
gemeentelijke bomen aan de Duister-steeg te Cadier 

en Keer ten hoogte van de reele kosten voor de 
beoogde herplant en nazorg daarvan. 

 

Conform advies. 

9 Belastingverordening  ozb, 
leges, en rechten 2019 

Instemmen met het ter vaststelling  
aanbieden aan de Raad van: 
1. De verordening Ozb 2019  
2. De legesverordening 2019 

 
 
1. Conform advies  
2. Conform advies besloten,  
    met dien verstande dat het college verhogingen in  
    mindere mate wil doorvoeren met betrekking tot  
   de tarieven huwelijksvoltrekkingen 
 

10 Eindevaluatie inzet 
Praktijkondersteuner Jeugd 
bij huisartsen 

Instemmen met: 
1. Structurele continuering per 1 november 2018 van 

de inzet POH Jeugd voor 10 uur per week (8 uur 
voor patiëntencontact en 2 uur per week voor 
afstemming met derden zoals sociaal team, jeugd- 
en gezinswerk e.d.); 

2. Het onderzoeken van samenwerking met 
gemeente Maastricht, gemeente Valkenburg a/d 
Geul en de gemeente Meerssen. 

 
1. Conform advies  
 
 
 
 
2. Conform advies. 

11 Raadsinformatiebrief Sociaal 
Domein 2018 

InIstemmen met het informeren van de raad over 
recente 

 ontwikkelingen in het Sociaal Domein via de bijgaande 
brief. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

12 Het starten van de  
projectbesluit procedure voor 
het bouwen van een 
appartementencomplex van 
15 huurwoningen op de 
locatie Veldje in Eijsden 

1. De projectbesluitprocedure voor het bouwen van 
een appartementencomplex Veldje 15 Eijsden te 
starten en de ontwerpbeschikking ter inzage te 
leggen;  

2. De afhandeling van de procedure en de 
besluitvorming op de aanvraag verder te 
mandateren aan het hoofd van de afdeling VTH, 
met uitzondering van het geval er tegen de 
ontwerpbeschikking zienswijzen worden 
ingediend. 

 

1. Conform advies besloten,  
    met dien verstande dat bij Servatius wordt aange- 
    drongen om te bouwen op basis van de nieuwe   
    normen voor wat betreft geen aardgasaansluiting 
2. Conform advies.  

13 Verzoek Amicitia extra 
financiele bijdrage 

De raad vragen om in te stemmen met: 
Het beschikbaar stellen van een extra bijdrage van € 
56.000,00 aan harmonie Amicitia ten laste van de 
Reserve Gemeenschapshuizen. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
het college op basis van artikel 64 van de 
Beleidsregel Subsidies Maatschappelijke 
Accommodaties wil afwijken op grond van de 
vigerende mogelijkheid om gebruik te maken van de 
provinciale ‘verdubbelaar‘. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 13-11-2018 

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


