
      

 

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 7-6-2016 
 

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 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 7-6-2016 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 1-6-2016 

Vaststellen Conform advies 

3 Aanvraag omgevings”-
vergunning voor het 
verbouwen en brandveilig 
gebruiken van “Het 
Binnenhof” Dorpsstraat 8-10 
te Sint Geertruid 

Instemmen met de bijdrage in het parkeerfonds, middels 
aangepaste parkeerovereenkomst, door met gebruik  
making van artikel 7.4 van het bestemmingsplan Sint- 
Geertruid 2013 medewerking aan het plan te kunnen  
verlenen. 

Conform advies 

4 Herinrichting Burg. 
Bogmanplein Noorbeek 

1. Bijgevoegde technische werkomschrijving 15-
670RP001 d.d. 18-4-2016 'Herinrichting Bogmanplein 
te Noorbeek', incl. tekeningen en bijlagen te 
accorderen; 

2. Af te wijken van de aanbesteding volgens EMVI, maar 
te kiezen voor een nationale aanbesteding volgens de 
meervoudig onderhandse procedure overeenkomstig 
het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 
2012) met als gunningscriterium laagste prijs; 

3. Overeenkomstig de uitgangspunten van de 
aanbestedingsnota voor uitvoering van de 
werkzaamheden een meervoudig onderhandse 
aanbesteding te houden op 29 juni a.s. en hiervoor 3 
aannemers uitnodigen; 

4. Na aanbesteding, op basis van de definitieve 
inschrijfstaat, een definitief kredietbesluit te nemen; 

5. De laagste inschrijver op de technische 
werkomschrijving 15-670RP001 na positief 

1. Conform advies 
2. Conform advies 
3. Conform advies 
4. Conform advies 
5. Conform advies 
6. Niet akkoord 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

gunningsadvies in principe opdracht te verlenen voor 
het bedrag van de inschrijving; 

6. Een taakstellend investeringskrediet van € 142.500 
beschikbaar te houden, e.e.a. conform raadsbesluit 
van 29 september 2015. 

5 Wet verbetering 
vergunningverlening, toezicht 
en handhaving (VTH) 
Verordening kwaliteit 
Vergunningverlening, 
toezicht en handhaving 
omgevingswet 

1. In te stemmen met de Verordening kwaliteit 
vergunningverlening, toezicht en handhaving   
omgevingsrecht Eijsden-Margraten; 

2.  De Verordening kwaliteit vergunningverlening, 
toezicht en handhaving omgevingsrecht Eijsden-      
Margraten ter vaststelling aan te bieden aan de raad; 

3.  De kwaliteit van de Wabo-taken vast te stellen in een 
Beleidsplan, spiegelend aan de       kwaliteitscriteria 
2.1, waarbij gewerkt wordt volgens de mogelijkheden 
van 'comply or explain'. 

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

6  jaarrekening 2015 1. Jaarstukken 2015 ter vaststelling aan de raad 
aanbieden 

2. Principe besluit te nemen om het aantal 
budgethouders te verkleinen. 

Conform advies 

7 Aanvullende financiering 
bestaand 
zonnepanelentraject 

1. De raad in kennis stellen van uw voornemen om 
voor een tweede tranche van het bestaande 
zonnepanelenproject een nieuwe lening af te sluiten  
tot een bedrag van € 1.000.000,-- waar deelnemers 
uit de gemeente een beroep op kunnen doen. 
Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid om 
krachtens artikel 7 Financiële Verordening wensen 
en bedenkingen in te brengen. 

2. Tevens dient de raad voorgesteld te worden artikel 3 
van de Verordening duurzaamheidslening Eijsden-
Margraten 2016 te wijzigen e.e.a. conform 
bijgevoegd voorstel. 

 

Conform advies 

 



 
Vastgesteld in de B&W vergadering 14-6-2016 

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


