
      

 

Notulen collegevergadering  14-3-2017 
 

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) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 14-3-
2017 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 7-3-2017 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Aanvulling beleidsregel 
activiteitensubsidies Welzijn 
gemeente Eijsden-Margraten 
2017 

1. In te stemmen met de toevoeging van het 
artikel 'subsidiëring Buurtinitiatieven' binnen 
de bestaande beleidsregel 
'activiteitensubsidies Welzijn gemeente 
Eijsden-Margraten 2017' 

2. De gemeenteraad middels in de bijlage 
opgenomen brief informeren. 

 

Conform advies. 

4 VVV-Zuid-Limburg 
‘Meerjaren Convenant 
gemeente Eijsden-Margraten 
2017-2020”  

1. Akkoord te gaan met het Meerjaren  
Convenant VVV-Zuid-Limburg –   
gemeente Eijsden-Margraten 2017 –  
2020; 

 2. In samenspraak met de regio-  
gemeenten én VVV-Zuid-Limburg de  
komende periode de mogelijkheden  
onderzoeken voor: 
  * een nieuw samenwerkings- en  
    financieringsmodel; 

      * nauwere samenwerking met  
    (Eu)regionale partners in het kader  
    van de gezamenlijke (Euregionale)  
    steden- en regioprofilering; 

 
 

Conform advies, met dien verstande dat we de VVV in 
een begeleidend schrijven bij het convenant laten 
weten dat wij vóór 1 juli 2017 een prestatiecontract 
willen sluiten met betrekking tot de volgende thema’s: 

 75 jaar Liberation & Visitorcentrum 

 Trambaanfietsroute 

 Maastoerisme 

 Cittaslow 

 Stimuleren “Agritoerisme” 
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3. Het tekort 2018 e.v. ter afweging in de  
    “Uitgangspuntennotitie 2018-2021” 
    mee te nemen.. 

5 DVO 2017 Kredietbank 
Limburg 

1. af te wijken van het gemeentelijk 
aanbestedingsbeleid, met dien verstande 
dat de opdracht integrale 
schuldhulpverlening voor de periode 1 
januari 2017 tot en met 31 december 2017 
niet meervoudig onderhands maar een-op-
een toegekend wordt aan de Kredietbank 
Limburg; 

2. in te stemmen met bijgevoegde 
dienstverleningsovereenkomst 2017 met de 
Kredietbank Limburg, inclusief financiële 
bijlage. 

Conform advies. 

6 het initiatief voorstel van 
SVM inzake snel internet en 
info inzake andere 
internet/wifi projecten 
 

1. Bedenkingen inbrengen ten aanzien van 
het initiatiefvoorstel 

2. Instemmen met de reactie op 
initiatiefvoorstel, zoals cursief aangegeven 
in het collegevoorstel 

3. Kennis nemen van de overige 
WIFI/internet projecten en instemmen met 
de vervolgstappen. 

 

Conform advies, mits enkele tekstuele wijzigingen 
worden doorgevoerd in de wensen en bedenkingen. 

7  MIP-project Pr. Willem 
Alexanderstraat/Hogeweg te 
Gronsveld 

* Het MIP-project Pr. Willem  
  Alexanderstraat/Hogeweg te  
  downgraden tot enkel aanpak Pr. Willem 
  Alexanderstraat (incl. De Wyjert) en het  
  project binnen de gestelde kaders op te  
  starten; 
 
  * De planuitwerking van het project conform 

Conform advies. 
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het vigerend aanbestedingsbeleid 
meervoudig onderhands aan te besteden, 
en hierbij de navolgende drie adviesbureaus 
uit te nodigen een offerte in te dienen, 
gebaseerd op de bijgevoegde 
uitgangspuntennotitie: 

    * Plangroep Heggen 
* Geonius Civiel 

    * RA Infra; 
 
  * Akkoord gaan met het gunningscriterium 

‘laagste prijs’ en bij positief gunningsadvies 
de laagste inschrijver opdracht te verlenen 
voor het bedrag van de offerte; 

 
  * Het afdelingshoofd mandateren om het 

gunningsbesluit inclusief opdracht verder af 
te handelen, mits de projectkosten passen 
binnen het kredietbesluit; 

 
  * Een werkkrediet van € 30.500 beschikbaar 

te stellen voor planuitwerking conform 
bijgevoegd kredietbesluit 2017-006. 

8 Artikel 40 vraag Klein 
Heugdeweg Noorbeek 

Instemmen met beantwoording artikel 40  
vraag volgens bijgevoegde brief. 

Conform advies, met dien verstande dat de wethouder 
wordt gemandateerd om de brief tekstueel aan te 
passen. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 21-3-2017 

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


