
      

 

Openbare Agenda Collegevergadering 17-1-2017 
 

Aanwezig: 
 

Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (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) 
 
Afwezig: 
Willems, J.W.  (Wethouder) 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 17-1-
2017. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 10-1-
2017. 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Besluit op bezwaar, Stichting 
Het Robersthuis, 
Bergenhuizen 13A te 
Noorbeek. 

1. Het advies van de commissie over te nemen; 
2. Het bezwaarschrift gericht tegen besluit I 

ontvankelijk doch ongegrond te verklaren; 
3. Het besluit van 3 maart 2016 in stand te laten; 
4. Niet over te gaan tot vergoeding van 

proceskosten als bedoeld in artikel 7:15 Awb 

Conform advies. 

4 Parkeervakken beschermd 
dorpsgezicht Eijsden. 

Instemmen met bijgevoegde concept  
Antwoordbrief. 

Conform advies, mits enige tekstuele wijzigingen 
worden toegepast. 

5 GVVP maatregelen 2014-
2017; diverse 
verkeersmaatregelen N591, 
weg tussen Eijsden en 
Maastricht.  

1. Kennis te nemen van bijgevoegd 
(concept)bestek, tekeningen en overige 
bijlagen; 

2. Akkoord te gaan om het project meervoudig 
onderhands aan te besteden, en hierbij de 
navolgende vijf aannemers uit te nodigen: 
       * Strabach 

* BLM Wegenbouw 
* Van Beers 
* Mourik 
* Kurvers 

3. Akkoord te gaan met het gunningscriteria 
‘beste prijs- kwaliteitverhouding’ en bij 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

positief gunningsadvies het project gunnen 
aan de fictief laagste inschrijver; 

4. Het vaststellen van de bijgevoegde 
inschrijvingsleidraad behorende bij het 
bestek Sweco 351960-1; 

5. Akkoord te gaan met de in de bijlage 
benoemde beoordelingscommissie; 

6. Uitvoeringskrediet ad. € 654.000 
beschikbaar te stellen conform kredietbesluit 
2017-001. 

   

6 MIP project: Rehabilitatie 
Keerestraat.  
 

1. Kennis te nemen van bijgevoegd 
(concept)bestek, tekeningen en overige 
bijlagen; 

2. Akkoord te gaan om het meervoudig 
onderhands aan te besteden en hierbij de 
navolgende vijf aannemers uit te nodigen: 
       * Strabach 

* BLM Wegenbouw 
* Mourik 
* Dura Vermeer 
* Wegenbouw Limburg 

  
3. Akkoord te gaan met het gunningscriteria 

“laagste prijs”;  
4. Het afdelingshoofd te mandateren om 

opdracht te verlenen, mits de projectkosten 
passen binnen het kredietbesluit; 

5. Uitvoeringskrediet ad. € 570.000 
beschikbaar te stellen conform kredietbesluit 
2016-033. 

   

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7  AED beleid. In te stemmen met: 
1. Afwijzing verzoek voor het plaatsing van een 

AED in dorpskern Terlinden. 
2. Wethouder Bisscheroux namens het college 

mandateren met betrekking tot instemming of 
afwijzing van verzoeken tot plaatsing AED’s in 
de gemeente. 

Conform advies, met dien verstande dat we een 
opleiding organiseren en na de opleiding een 
heroverweging maken. 

8 Lening St. Dorpshuis Mheer. Raad voorstellen St. Dorpshuis te Mheer  
aan te merken als derde partij in het  
kader van “publieke taak”.  

Conform advies, met dien verstande dat het college 
expliciet aangeeft dat hier geen precedentwerking van 
uit gaat. 

9 Verduurzaming energie-
voorziening Ursulinen-
convent en gemeentelijk 
zwembad wordt niet 
gecontinueerd. 

a. Kennis te nemen van het besluit van de 
eigenaar van het Ursulinenconvent om de 
energievoorziening middels biomassa voor 
het Ursulinenconvent zelfstandig voort te 
zetten; 

b. Conform concept een algemene 
kennisgeving in de Etalage op te nemen 
alsook op de gemeentelijke website; 

c. Middels bijgaand aan te treffen concept-
informatiebrief de raad in kennis te stellen 
van de situatie; 

d. De heer Willigers als participant aan het 
project per e-mail in kennis te stellen. 

a. Voor kennis aangenomen 
b. Conform advies 
c. Conform advies, mits brief wordt ingekort 
d. Conform advies. 
 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 24-1-2017 

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


