
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 26-7-2016 
 

Aanwezig: 
 

Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Willems, J.W.  (Wethouder) 
Bisscheroux, J.W.P.M.  (Wethouder) 
Opreij, Drs. A.M.M.H.  (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Severeijns, M.F.M.E. (Secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit Afd./steller 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 26-7-
2016 

   

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 19-7-
2016 

Vaststellen Conform advies Mathea Severeijns 

3 Procedure inzet krimpgelden 1. In te stemmen met genoemde 
procedure en criteria met betrekking 
tot de inzet van krimpgelden. 

2. In te stemmen met mandatering van 
wethouder Custers om in het regionale 
portefeuillehouders overleg te 
adviseren over de aanvragen. 

Conform advies 
Z/16/043053 
169632   

4 Inzet krimpgelden ten 
behoeve van RKVVM 

In te stemmen met de inzet van  
krimpgelden ten behoeve van RKVVM 

Niet akkoord 
Z/16/043053 
171866   

5 Subsidie activiteiten 
Informele Zorg 2016 

1. Aan de stichting Vrijwillige Hulpdienst 
een subsidie van € 11.500 toe te 
kennen ten behoeve van 
vrijwillige/informele zorgactiviteiten, 
conform de aanvraag. De subsidie 
bestaat uit een activiteitenbudget van 
€ 8.000 en een subsidie van € 3.500 
voor 7 huiskamerprojecten (ieder 
€500), namelijk huiskamers van St. 
Geertruid, Cadier en Keer, Margraten 
en Gronsveld, Eijsden, Noorbeek en 
Mheer. 

Conform advies met dien 
verstande dat het maximale 
vermogen 2x de jaarsubsidie 
mag bedragen 

Z/15/INTERN/024033 
184750   



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit Afd./steller 

2. Er mee instemmen dat de stichting in 
enig jaar de niet bestede 
subsidiegelden mag behouden c.q. 
reserveren voor bekostiging van 
nieuwe projecten/activiteiten in de 
toekomst. 

3. Het bedrag van € 8.000 voor de 
bezorging warme maaltijden 2016 over 
te maken aan de stichting als 
voorschot voor ten behoeve van de 
reiskostenvergoeding aan de 
vrijwilligers 

6 Stankoverlast CBR Lixhe 
 

Instemmen met de inhoud van  
bijgevoegde brieven en deze te versturen 
aan respectievelijk CBR en  
Gedeputeerde Staten van Limburg 

Conform advies met enkele 
tekstuele wijzigingen Z/16/049742 

185776   

7  Verzoek om financiële 
bijdrage ten behoeve van het 
realiseren van 12 sociale 
huurwoningen 

Geen financiële bijdrage verlenen ten  
behoeve van het realiseren van 12  
sociale huurwoningen in Poelveld 

Conform advies 
Z/15/033584 
179276   

8 Ontwikkeling Mheerderweg 
46 te Banholt 

* Het besluit van 19 januari 2016 
handhaven met dien verstande dat 
geen woning wordt gebouwd; 

  * Nadere afspraken maken over de 
situering van de loods. 

Conform advies 
Z/15/031754 
184465   

9 Kaders inkoop Wmo en 
Jeugdzorg 2017 

1. Instemmen met de verdere aanpassing 
en verfijning van de in 2014 
vastgestelde kaders en 
uitgangspunten (reeds aangepast in 
2015) ten behoeve van de inkoop 
2017 Wmo en Jeugdzorg. 

2. Instemmen met de verdere uitwerking 

Conform advies 
Z/16/048746 
183576   



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit Afd./steller 

van deze aldus gewijzigde kaders en 
uitgangspunten door de gemeentelijke 
deelnemers samen met 
zorgaanbieders in werkgroepen en 
Ontwikkeltafels en aldus de 
contractaanpassingen 2017 voor te 
bereiden. 

10 Aanvraag omgevings-
vergunning voor het 
realiseren van een 
huiskamer en 5 hotelkamers 
op locatie Dorpstraat 4-6 
Noorbeek 

Omgevingsvergunning te verlenen Conform advies 
Z/16/049866 
186010   

11 Bestemmingsplan Schey 
ong. en Vroelen 27-27a te 
Noorbeek 

Het ontwerpbestemmingsplan Schey ong. 
en Vroelen 27-27a te Noorbeek vanaf 4  
augustus voor een periode van zes  
weken ter inzage leggen 

Conform advies 
Z/15/EM-GD-01/026556 
185861   

12 AED Cadier en Keer In te stemmen met het plaatsen van een  
AED bij het gemeenschapshuis in Cadier 
en Keer. 

Conform advies 
Z/15/INTERN/009015 
185603   

13 Verzoek tot handhaving, 
Laad- en losactiviteiten, Von 
Geusaplein te Eijsden. 

Verzoek tot handhaving deels toe te  
wijzen 

Conform advies 
Z/16/042871 
185820   

14 Locatie Bredeweg ong. 
Banholt 

De ondernemer informeren middels  
bijgevoegde concept-brief, tevens een  
afschrift naar de leden van de raad  
versturen 

Aanhouden 
Z/16/049236 
186117   
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15 Concept Wijzigingsplan 
woning Constantsteeg 
Eijsden 

1. Het Ontwerp Wijzigingsplan woning 
Constantsteeg Eijsden in procedure 
brengen door middel van het ter 
inzage leggen van dit plan. 

2. Af te zien van kostenverhaal op grond 
van artikel 6.12 lid 2 Wro jo. 6.2.1a sub 
b Bro. 

Conform advies 
Z/15/EM-GD-01/025051 
30532   

16 Uitvoering project E-M 
fietsgemeente 2016/2017 

In te stemmen met het in dit  
collegevoorstel opgenomen  
Uitvoeringsplan Eijsden-Margraten  
Fietsgemeente 2016/2017 

Conform advies, met dien 
verstande dat een fietsplan 
onderdeel uitmaakt van het 
uitvoeringsprogramma 

Z/16/047059 
179331   

17 Raadsvoorstel 
Aanbestedingsbeleid en 
protocol met 
uitvoeringsregels 

Geadviseerd wordt om; 
1. de gemeenteraad voor te stellen om 

bijgevoegd Aanbestedingsbeleid 
Gemeente Eijsden-Margraten 2016 
vast te stellen; en 

2. bijgaand Protocol Aanbestedingen 
Gemeente Eijsden-Margraten 2016 
vast te stellen en te bepalen dat dit 
tegelijkertijd met bijgevoegd 
aanbestedingsbeleid in werking treedt; 
en 

3. de vigerende nota inkoop en 
aanbesteding in te trekken onder de 
opschortende voorwaarde dat bijgaand 
concept aanbestedingsbeleid in 
werking treedt. 

Aanhouden 
Z/15/INTERN/024452 
185902   
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18 Project “Buitengewoon 
Ondernemen in een 
Buitengewoon Landschap 
(BOBL)”  

Opdracht verstrekken aan Werkbank BV  
voor het project “Buitengewoon  
Ondernemen in een Buitengewoon  
Landschap (BOBL)” 

Conform advies, bijdrage 
dekken uit de TOP-gelden 

 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 23-8-2016 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


