
      

 

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 31-1-2017 
 
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) 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 31-1-2017 

  

2 Openbare beslutienlijst 
collegevergadering 24-1-2017 

Vaststellen. Conform advies. 

3 P&R Voorziening en 
stationsomgeving Eijsden 

1. Bijgevoegd bestek 2016-GNS-07 Park&Ride 
Voorzieningen &Stationsomgeving Eijsden 
gemeente Eijsden-Margraten d.d. 11-01-2017 
incl. tekeningen en overige bijlagen 
accorderen; 

  2. Conform het vigerend aanbestedingsbeleid 
het project meervoudig onderhands aan te 
besteden en hierbij de navolgende 3 
aannemers uit te nodigen: 
* BLM wegenbouw bv 
* Strabag 
* KWS Infra bv 

  3. Akkoord gaan met het gunningscriterium 
‘laagste prijs’ en bij positief gunningsadvies het 
project gunnen aan de laagste inschrijver; 

  4. Het adjunct-afdelingshoofd mandateren om 
het gunningsbesluit inclusief opdracht verder af 
te handelen, mits de projectkosten passen 
binnen het kredietbesluiten de nog benodigde 
subsidieverlening heeft plaatsgevonden. 

1. Conform advies. 
 
 
 
2. Conform advies, met dien verstande dat 5 

aannemers worden uitgenodigd. 
 
 
 
 
 
3. Conform advies. 
 
 
4. Niet akkoord. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

4 Terugkoppeling subsidie-
aanvragen 2017 in het kader 
van de Algemene 
Subsidieverordening Welzijn 
gemeente Eijsden-Margraten 

Op grond van het bepaalde in de Algemene  
Subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden- 
Margraten: 
1. De subsidieverzoeken van a t/m g en j t/m n. 

alsnog toe te kennen. 
2. De subsidieverzoeken van h, i, o en p. af te 

wijzen. 
3. Met ingang van 2017 van q. en r. de 

subsidierelatie te beëindigen. 
4. Het verzoek van s. om aanpassing van het 

subsidiebedrag toe te kennen. 
5. Het besluit ten behoeve van t. te heroverwegen 

en besluiten om 2017 te zien als een 
overbruggingsjaar. 

 
 
 
1. Conform advies. 
 
2. Conform advies. 
 
3. Conform advies. 
 
4. Conform advies. 
 
5. Niet akkoord, het college besluit om in 2017 een  
    incidentele subsidie te verlenen ter hoogte van de  
    reguliere subsidie. 
 

5 Sinterklaasintocht Eijsden-
Margraten 

Het jaarlijks subsidiebedrag ten behoeve van  
stichting Sinterklaasintocht Eijsden-Margraten  
verhogen naar € 2.500,- voor de organisatie van  
de gemeentelijke Sinterklaasintocht. 

Conform advies. 

6 Samenwerkingsovereenkomst  
2017 gemeente en veilig thuis 
 

1. Instemmen met de gemaakte 
samenwerkingsafspraken voor 2017. 

2. Wethouder J. Bisscheroux na besluit door het 
college machtigen om het  document te 
ondertekenen. 

Conform advies. 

7  Buurt Whatsapp 1. In te stemmen met de implementatie van het 
inbraak preventie programma 'Buurt Whatsapp'. 

  
 
 
2. In de eerste bestuursrapportage 2017 € 4.250 

ten laste van het saldo bij laten ramen. 

1. Conform advies, met dien verstande dat de 
preventieborden worden toegewezen aan de 
kernen waar de initiatiefnemer aantoont dat 25% of 
meer van de huishoudens zich aangemeld heeft 
voor de buurt whats-app.  

2. Conform advies. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

8 Resultaten fase 2 ICT 
aanbesteding 

De voorlopige gunning toe te kennen aan 
OpenLine. 

Conform advies. 

9 Toepassing parkeer-
bijdrageregeling in relatie tot 
het principeplan voor de 
realisatie van een B&B op de 
1

e
, 2

e
 en 3

e
 verdieping van 

het pand Diepstraat 44 te 
Eijsden 

Principe medewerking te verlenen onder  
voorwaarde dat op basis van de Beleidslijn  
Parkeerbijdrage Eijsden-Margraten 2013 een  
bijdrage wordt gestort van € 25.000 in het  
parkeerfonds ten behoeve van 5 parkeerplaatsen. 

Aanhouden. 

10 Project Historisch Centrum 
“Proeven van het Land”  

1. Het project Historisch Centrum ‘Proeven van 
het Land’ financieel te ondersteunen en hiertoe 
een bijdrage van € 15.000,00 beschikbaar te 
stellen; 

 
2.  Indien het project in het kader van een 

LEADER-aanvraag wordt gehonoreerd, € 
8.532,00 (2x € 4.266,00) van het totaalbedrag 
ad. 
€ 15.000,00 tevens aan te merken als co-
financieringsdeel van de gemeente in het kader 
van LEADER; 

3. De financiële bijdrage van € 15.000,00 te 
dekken uit TOP 2016 € 7.500,00 + TOP 2017 € 
7.500,00. 

4. Uiterlijk een jaar na besteding van het bedrag 
door de stichting verantwoording af te laten 
leggen over de besteding door middel van een 
financieel / inhoudelijke verslaglegging en 
ingeval van LEADER conform de voorwaarden 
van deze regeling. 

 

1. Conform advies, met dien verstande dat als 
voorwaarde wordt gesteld dat:  

a. Een coöperatieve vereniging is opgericht. 
b. Twee keer per jaar het college een 

rapportage van de voortgang ontvangt. 
2. Conform advies. 
 
 
 
 
 
 
3. Conform advies. 
 
 
4. Conform advies. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

11 Lening St. Dorpshuis Mheer Kaders bepaling publieke taak toevoegen als  
bijlage 1 aan besluit raadsvoorstel lening 
Dorpshuis Mheer. 

Conform advies. 

12 Aanpassing 'Regeling 
verstrekkingen BRP' 

1. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland aan te 
merken als binnengemeentelijk afnemer van 
BRP-persoonsgegevens. 

2. Afdeling Strategie Beleid en Projecten aan te 
merken als binnengemeentelijk afnemer van 
BRP-persoonsgegevens bij geboortes/ 
inschrijvingen van geborenen in Eijsden-
Margraten. 

3. De bijlage tabel 1 en 2 van de regeling 
gegevensverstrekkingen BRP Eijsden-
Margraten 2014 gewijzigd vast te stellen met 
ingang van 1-1-2017. 

 

Aanhouden. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 7-2-2017 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


