
      

 

Notulen collegevergadering 18-12-2018 
 

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 18-12-
2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
colegevergadering 11-12-
2018 

Vaststellen Conform advies 

3 Inkoop levering groene 
elektriciteit en 
klimaatgecompenseerd gas 

Akkoord gaan met: 
 

1. deelname aan de SSC-ZL 
aanbestedingsprocedures; 

    -'Levering groene elektriciteit 2020-2023'; 
-'Levering Klimaat gecompenseerd 
  Gas 2020-2023' en de directeur van het 
Shared Service Centre Zuid Limburg mandaat 
te verlenen tot het doorlopen van de 
  aanbestedingsprocedures tot en met 
  de definitieve gunning van die voorgenomen 
opdrachten; 

2. het afdelingshoofd Servicebureau mandaat te 
verlenen tot het nemen van het besluit tot het 
aangaan van het/de ingevolge de 
aanbestedingsprocedure te sluiten contract(en) 
met de winnende partij(en). 

 

1. Conform advies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Conform advies 

    
 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

4 Raadsvoorstel 
Koersdocument lijn 50 
samenwerking 

De gemeenteraad voor te stellen om in te 
stemmen met: 
  
1. Het Koersdocument Lijn-50 samenwerking; 
2. De gemeenschappelijke waarden op basis 

waarvan verder onderzoek zal worden gedaan; 
3.  De voorgestelde procesaanpak 

(‘bestuursopdracht’) om te komen tot een 
definitieve versie van de gemeenschappelijke 
en verbindende waarden van de Lijn-50 
samenwerking. 

 

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

5 Uitspraak rechtbank d.d. 5 
december 2018 inzake het 
beroep Bat 9 Eijsden 

1. Kennis nemen van de uitspraak van de 
rechtbank d.d. 5 december 2018 inzake het 
beroep Bat 9 Eijsden waarbij is bepaald dat 
deze uitspraak in plaats treedt van de besluiten 
d.d. 19 december 2017 inhoudende de 
toekenning van planschade aan Bat 10 en Bat 
7a te Eijsden; 

2. Kennisnemen van de herroeping van de 
primaire besluiten; 

3. Ter uitvoering van de uitspraak aan eiser het 
betaalde griffierecht te vergoeden van € 340,-; 

4. Ter uitvoering van de uitspraak de 
proceskosten van eiser te betalen tot een 
bedrag van € 2.004,- wegens kosten van 
rechtsbijstand; 

5. Geen hoger beroep instellen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

6. Overgaan tot betaling van de planschade, 
nadat de uitspraak van de rechtbank 
onherroepelijk is. 

 

1. Voor kennisgeving  
    aangenomen; 
 
 
 
 
 
2. Voor kennisgeving  
    aangenomen; 
3. Conform advies  
 
4. Conform advies  
 
 
 
5. Conform advies  
 
6. Conform advies. 
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6 Besluit Maatschappelijke 
Ondersteuning 2019 

Het besluit maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Eijsden 
Margraten 2019 (verder het Besluit) bevat 
uitvoeringsregels welke op basis van de 
Verordening maatschappelijke 
ondersteuning 2019 (verder de 
Verordening) zijn gedelegeerd aan uw 
college. De Verordening en het Besluit 
vormen samen de basis om maatwerk en 
passende ondersteuning te bieden aan 
onze inwoners die zelf of samen met hun 
omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn 
of onvoldoende in staat zijn tot 
participatie. Zij kunnen een beroep doen 
op ondersteuning door de gemeente, 
zodat zij zo lang mogelijk in de eigen 
leefomgeving kunnen blijven wonen of 
gebruik kunnen maken van beschermd 
wonen of opvang. De ingangsdatum van 
het Besluit wordt vastgesteld op 1 januari 
2019. 
 

Conform advies. 

7 Instemmen met de  aankoop 
van het perceel kadastraal 
bekend als gemeente 
Margraten, sectie F, nummer 
403 ter grootte van 1.15.45 
ha. 

Instemmen met de  aankoop van het 
perceel kadastraal bekend als gemeente 
Margraten, sectie F, nummer 403 ter 
grootte van 1.15.45 ha. 

Conform advies. 

8 Led verlichting fase 2 De opdracht tot vervanging van de oude 
kantoorverlichting in het gemeentehuis 
met LED-verlichting 1 op 1 gunnen aan 
fabrikant SSL Innoteq. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9 Het bouwen van een tuinhuis 
en zwembad op de locatie 
Boyeweg 1A, 6255AD  
Noorbeek 

Medewerking verlenen aan deze  
aanvraag om omgevingsvergunning door  
gebruik te maken van artikel 2.1 lid onder 
c wabo, juncto artikel 2.12 lid 1 onder a,  
onder 3e, en: 
 
De procedure te starten en de  
ontwerpbeschikking ter visie te leggen 
Ingeval er tegen de ontwerpbeschikking geen 
zienswijzen  ingediend worden de verdere 
afhandeling van de besluit-vorming op de 
aanvraag te mandateren aan het afdelingshoofd 
Fysieke Leefomgeving 
 

Conform advies. 

10 Poelveld: aankoop gronden  
Addendum Realisatie-
overeenkomst 

1. Besluiten tot aankoop van de percelen 
kadastraal bekend als gemeente Eijsden sectie 
D nr 7884 en sectie D nr. 7265, tegen een prijs 
van € 3,50 per m2, derhalve voor een bedrag 
van € 6.867,00. 

2. Het addendum Realisatieovereenkomst 
Poelveld, d.d. 23 juni 2017 en afgesloten d.d. 
26 juni 2017 beëindigen middels bijgevoegde 
brief. 

 

1. Conform advies  
 
 
 
 
2. Conform advies.  

11 Projectplan Vuursteenmijnen 
en infocentrum archeologie 
Rijckholt 

1. Instemmen met bijgevoegde projectopdracht 
versie 2018.11.19; 

2. Instemmen met de conceptaanvraag 
projectplan LEADER Zuid-Limburg; 

3. Instemmen met financiële bijdrage aan dit 
project, zijnde € 45.000 voor de cofinanciering 
voor het 

    burgerparticipatietraject LEADER Zuid-Limburg 
en € 40.000 voor de expeditie Limburg korte 
YouTube 

Aanhouden. Het college is nieuwsgierig en wil de 
locatie bezoeken en een toelichting ontvangen in 
januari 2019, voordat ze definitief beslist. De 
verplichting ter grootte van € 20.000 aangemaakt 
kan worden voor filmproductie expeditie Limburg. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

    filmproducties; 
4. Afdelingshoofd Fysieke Leefomgeving 

mandateren voor het tekenen van het formulier: 
verklaring 

    cofinanciering pop3 (LEADER). 
5. Instemmen met het verstrekken van een 

voorschot voor de LEADER financiering met 
een maximum 

    bedrag van € 80.000 voor de duur van 
maximaal 4 jaar. 

 
 

12 Handhavend optreden tegen 
een illegaal reclame logo, 
Burgemeester Frans 
Cortenraadstraat 12A te 
Gronsveld. 
 

Het opleggen van een last onder dwangsom 
inzake het reclame logo, Burgemeester 
Cortenraadstraat 12A te Gronsveld 

Niet akkoord. Het college besluit tot het inzetten van 
het legalisatietraject, met dien verstande dat een 
beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld waarin de 
kaders voor de toekomst worden aangegeven voor 
reclame-uitingen op dit terrein. 

13 sportcomplexen MOP 2018 Wij stellen uw college voor om: 
1. In te stemmen met de volgende wijzigingen in 

het MOP 2018: 
a. het vervangen van de conventionele verlichting 

rondom het kunstgrasveld van VV Eijsden door 
Led verlichting in plaats van het vervangen van 
de verlichting bij het oefenveld 

b. het laten vervallen van het vervangen van de 
toplaag renovatie bij Oranje Boys en daarvoor 
in de plaats het aanbrengen van een 
publieksafrastering bij een veld van VV Eijsden 
en bij een veld van SVME 

2. In te stemmen met de resterende 
onderhoudsmaatregelen in het MOP voor 2018 
(ballenvanger en doel) 

3. In te stemmen met de voorgestelde 

1. Conform advies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conform advies  
 
 
3. Conform advies  
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aanbestedingsprocedure voor de voorgenomen 
opdracht tot vervanging van de verlichting op 
het kunstgrasveld met LED verlichting  

4. Het afdelingshoofd Open Ruimte te mandateren 
om na afloop van de door uw college goed 
gekeurde aanbestedingsprocedure de opdracht 
voorlopig en definitief te gunnen aan de 
winnende partij. 

 

 
 
 
4. Conform advies.  

14 Opstellen GVVP 2019-2024 Er mee in te stemmen datː 
 
1. het actualiseren van het Gemeentelijk Verkeer 

en Vervoer Plan en het daarop gebaseerd 
Meerjaren Uitvoeringsprogramma door Royal 
Haskoning DHV wordt uitgewerkt en begeleid 
conform het hieronder aangegeven 
stappenplan. 

2. de raad en commissie FME worden 
geïnformeerd door middel van bijgaande 
Raadsinformatiebrief. 

 

 
 
 
1. Conform advies  
 
 
 
 
2. Conform advies.  

15 Aanwijzen vaste 
vernietigingslocatie 
explosieven 

Instemmen met het aanwijzen van de 
voormalige locatie van voetbalvereniging 
Oranje Boys en wel specifiek het 2e veld, 
als zijnde de vaste vernietigingslocatie 
voor explosieven welke binnen de gemeente  
Eijsden-Margraten worden aangetroffen. 
 

Conform advies. 

16 Aanvragen Tenderregeling 
75 jaar Liberation Eijsden-
Margraten 

Ten aanzien van de Tenderregeling 75  
jaar Liberation Eijsden-Margraten: 
1. De beoordeling en advisering door de 

beoordelingscommissie te onderschrijven; 
2. De aanvraag nummer 9 af te wijzen; 
3. De overige 14 aangevraagde subsidies toe te 

 
 
1. Conform advies  
 
2. Conform advies 
3. Conform advies besloten, met dien verstande dat  
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kennen; 
4. De aanvragers dienovereenkomstig te berichten 

door middel van een gebruikelijke 
subsidiebeschikking met inachtneming van de 
adviezen van de beoordelingscommissie en 
onder verwijzing naar de bepalingen van de 
tenderregeling en de Algemene 
subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-
Margraten 2017; 

5. De toegekende subsidiebedragen ter 
beschikking te stellen vanaf 1 januari 2019. 

 

    aanvraag 1 wordt aangehouden in afwachting  
    van de uitkomsten met de indiener 
4. Conform advies  
 
 
 
 
 
 
5. Conform advies.  

17 College-advies artikel 34 
Cyclocross 

Schriftelijk de aanvullende vragen 
beantwoorden middels toegevoegde  
brief, aangaande de artikel 34-vraag over het 
parkeren Aan de Fremme tijdens het WK 
Cyclocross te Valkenburg. 
 
 

Conform advies. 

18 Voortzetting zonne-
panelenproject 

De raad overeenkomstig bijgaand aan te  
treffen concept het opgenomen budget in  
artikel 3 van de Verordening  
Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten  
2016 laten wijzigen in € 6 mln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanhouden. 
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19 Subsidie verstrekking 
Amicitia onder voorwaarde 

Ter uitvoering van het raadsbesluit van 11 
december 2018, een extra krediet ter 

     beschikking te stellen voor Harmonie Amicitia 
ten laste van de Reserve Gemeenschaps-
huizen, besluit het college om op basis van 
artikel 64 van de  Algemene 
Subsidieverordening Welzijn, een  extra 
subsidie van € 56.000 aan Amicitia te 
verstrekken, onder de voorwaarde dat deze 
extra subsidie alleen wordt verstrekt als de 
Provincie Limburg, dan wel een andere externe 
partij de subsidie verdubbelt middels 

    cofinanciering van minimaal dezelfde grootte. 
 

Conform advies besloten. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 08-1-2019 

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


