
      

 

         Notulen collegevergadering 15-01-2019 
 

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 15-01-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 08-01-
2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Beslissing op bezwaar, 
Honthem 53 te Margraten 
 

1. Het advies van de commissie over te nemen; 
2. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk te 

verklaren; 
3. Het ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 

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

4 Vaststelling 
bestemmingsplan 
Grenscorrectie Nederland - 
Belgie 

1. Kennisnemen van de ingediende zienswijze tegen het 
ontwerpbestemmingsplan; 

2. Instemmen met het standpunt op de ingediende 
zienswijze zoals verwoord in het concept 
raadsvoorstel en de raad voor te stellen de zienswijze 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

3. De raad voor te stellen het bestemmingsplan 
Grenscorrectie Nederland – België ongewijzigd vast te 
stellen; 

4. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te 
stellen bij het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan Grenscorrectie Nederland – België. 

 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Benoeming 
stembureauleden 
verkiezingen Provinciale 
Staten en Waterschap 20 
maart 2019 en leden 
Europees Parlement 23 
mei 2019 

1. Stembureauleden en telhulpen benoemen conform 
bijgevoegde lijsten. 

2. Vaststellen vergoeding stembureaulid € 137,50 en 
telhulp € 30,00. 

1. Conform advies 
2. Conform advies 
    toegevoegd besluit: 
3. Burgemeester ontvangt het mandaat om een 
    locatie van een stembureau te wijzigen 
    in Oost-Maarland indien dit nodig blijkt. 
 

6 Uitvoeringsplan en 
programmalijn jeugd 2019 
Zuid-Limburg 

1. Instemmen met de programmalijn jeugd 2019 en de 
bijhorende personele inzet vanuit de gemeente 
Eijsden-Margraten 

2. Instemmen met het uitvoeringsplan inkoop Jeugdhulp 
Zuid-Limburg 

3. Toevoegen van € 19.730,- aan ontvangen 
transformatiemiddelen vanuit het Rijk aan de post 
Jeugdzorg/Innovatiebudget. 

 

1. Conform advies  
 
 

2. Conform advies  
 
       3.   Conform advies.  

7 Grenscorrectie - Verhuren 
jachtrecht en visrecht 

1. Aan Wildbeheereenheid Savelsbos het jachtrecht 
verhuren voor de grond en wateren die zijn 
overgedragen in het kader van de grenscorrectie; 

2. Aan vereniging Visstand Verbetering Maas het visrecht 
verhuren voor de wateren die zijn overgedragen in het 
kader van de grenscorrectie. Dit onder voorbehoud 
van goedkeuring door de Kamer voor de 
Binnenvisserij. 

 

1 en 2 conform advies besloten, maar het 
college wil het voorbehoud dat het deze 
overeenkomst kan beëindigen indien er sprake 
is van andere ontwikkelingen in het Zuidelijk 
Maasdal. De portefeuillehouder is 
gemandateerd om hiertoe de overeenkomst te 
wijzigen voor verzending. 
 
 
 

8 A. Werkplan onderhoud  
    gemeentelijke gebouwen 
    2019  
B. Geactualiseerd 
     MeerJaren 
     OnderhoudsPlan 
     (MJOP) 2020-2030 
 

1. Het werkplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 
2019 vast 
    te stellen 
2. Geraamde onderhoudsuitgaven van dit werkplan 2019 
    (€458.123,--) te onttrekken aan de voorziening 
“onderhoud 
    gemeente gebouwen” 
3. Benodigde dotaties voor de voorziening 

1. Conform advies 
 
 

2. Conform advies 
 

 
 

3. Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

kapitaalgoederen 
    “onderhoud gebouwen” af te stemmen op bijgevoegd 
MJOP 
    2020-2029 tijdens het begrotingstraject 2020-2023 
4. De bevoegdheid tot het nemen van 
gunningsbeslissingen te 
    mandateren aan Afdelingshoofd Openbare Ruimte. 
 

 
        
 
 
4.  Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9 Raadsvoorstel 
bestemmingsplan Poelveld, 
kavels oostzijde. 

1. Conform het gestelde in het raadsvoorstel en de Nota 
van zienswijzen, wordt uw college geadviseerd om de 
raad voor te stellen om de zienswijzen van reclamant 
1 en 2 ontvankelijk en ongegrond te verklaren en de 
(positieve) zienswijzen van reclamant 3 en 4 ter 
kennisgeving aan te nemen. 

2. De raad voorstellen, conform bijgevoegd 
raadsvoorstel, om het bestemmingsplan Poelveld, 
kavels oostzijde, zoals dat plan is aangegeven op de 
verbeelding, alsmede de regels en de toelichting, 
ongewijzigd vast te stellen 
(NL.IMRO.1903.BPPVELD02.VG01). 

 

1. Conform advies  
 
 
 
 
       2. Conform advies 

10 Verzoek tot handhaving, 
handelen in strijd met het 
vigerende 
bestemmingsplan 
Hoenderstraat 13 te 
Margraten 
 

Verzoek tot handhaving afwijzen inzake handelen in strijd 
met het vigerende bestemmingsplan Hoenderstraat 13 
te Margraten. 

Aanhouden. 

11 Verzoek om handhavend 
op te treden, 
opslaan/stallen van 
goederen in strijd met het 
bestemmingsplan, locatie 
Boenderdelsvoetpad te 
Cadier en Keer. 
 

Toewijzen verzoek tot handhaving conform 
handhavingsbeleid inzake opslaan/stallen van 
goederen in strijd met het bestemmingsplan, locatie 
Boenderdelsvoetpad te Cadier en Keer. 

Conform advies. 

12 Wijziging klachtenregeling Advies aan uw college en aan de burgemeester is om te 
besluiten om; 

1. de klachtenregeling college en burgemeester Eijsden-
Margraten 2018 vast te stellen en daarmee:  

a. de directie mandaat te verlenen om klachten ex 9.1.2. 
Awb jegens ambtenaren (m.u.v. gemeentesecretaris 

Niet akkoord. We blijven komend jaar werken 
onder de oude klachten-verordening. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

en adjunct-directeur) af te doen en om te beslissen tot 
het niet in behandeling nemen van klachten o.g.v. 
artikel 9:8 lid 2 Awb; en 

b. de nadruk bij klachtenbehandeling meer te leggen op 
bemiddeling en daartoe bemiddelaars aan te wijzen; 

c. team AJZ (in de rol van klachtencoördinator) 
verantwoordelijk te maken voor de procesbewaking; 
en 

d. de klachtencoördinator mandaat te verlenen tot het 
nemen van een beslissing tot het niet in behandeling 
nemen van een klacht o.g.v. artikel 9:8 lid 1 Awb, of 
het afzien van verdere behandeling o.g.v. artikel 9:5 
Awb;  

e. een onafhankelijke externe commissie (te noemen; 
'Externe adviescommissie voor klachten jegens 
ambtenaren van de gemeente Eijsden-Margraten') 
voortaan advies te laten uitbrengen over klachten 
jegens ambtenaren (niet zijnde de griffier, of de griffie-
ondersteuning) en daarmee afdeling 9.1.3 Awb in 
aanvulling op afdeling 9.1.2 Awb van toepassing te 
verklaren; en  

2. de leden van de huidige kamer personeelszaken van 
de intergemeentelijke commissie bezwaarschriften te 
benoemen als leden van die onafhankelijke 
klachtencommissie; 

3. de raad middels bijgevoegd raadsvoorstel te 
informeren over dit besluit en voor te stellen om de 
Verordening interne klachtbehandeling gemeente 
Eijsden-Margraten 2014 in te trekken en de 
klachtenregeling raad Eijsden-Margraten 2018 vast te 
stellen. 

 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

13 Vaststellen 
subsidieprogramma 2019 

1. Vast te stellen het subsidieprogramma 2019 
behorende bij de Algemene 
http://decoszs/aspx/images/remove@2x.pngSubsidiev
erordening Welzijn Eijsden-Margraten per 1 januari 
2017, conform bijgaand overzicht. 

2. De subsidie van nr. 1 ongewijzigd vast te stellen voor 
de subsidieperiode 2018-2020. 

3. De subsidies van nr. 2 t/m 5 voorlopig ongewijzigd vast 
te stellen. Na de evaluatie in 2019 zal de subsidie 
definitief worden vastgesteld. 

4. De subsidie van nr. 6 ongewijzigd vast te stellen voor 
de jaren 2019 en 2020. 

 

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

14 Voortzetting 
zonnepanelenproject 

Ten behoeve van voorzetting van het 
zonnepanelenproject 

1. instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel zijnde  
    a. het opgenomen budget in artikel 3 van de 
Verordening 
        Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016 te 
wijzigen 
        in € 6 mln; 
 
    b. te bepalen dat de gewijzigde verordening met 
        terugwerkende kracht in werking treedt op 1 oktober 
2018; 
2. het afdelingshoofd fysieke leefomgeving te 

mandateren voor de ondertekening van de standaard-
overeenkomsten; 

3. komende periode de mogelijkheden te onderzoeken 
om de verduurzamingsmogelijkheden en de te 
faciliteren doelgroepen in relatie met de 
beschikbaarstelling van een financiering  te verruimen. 

 

1. Conform advies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conform advies 
 
 
3. Gewijzigd besloten: 
    Voor de begrotingsbehandeling zal het     
    college de gemeenteraad een voorstel doen  
    rondom verbreding en financiering voor een 
    duurzaamheidsregeling. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

15 Projectplan 
maatschappelijke 
begeleiding statushouders 
2019 

1. Kennis te nemen van het projectplan maatschappelijke 
begeleiding statushouders 2019; 

2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief, 
waarinde 
    raad wordt geïnformeerd over de    invulling van de 
pilot 
    maatschappelijke begeleiding 2019, en daarmee de 
motie 116 
    af te handelen. 
 

1. Voor kennisgeving 
    aangenomen 
2. Conform advies  

 
 
 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 22-01-2019 

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


