
      

 

Notulen collegevergadering 21-3-2017 
 
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) 
Severeijns, M.F.M.E. (Secretaris) 
 
Afwezig:  
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 21-3-
2017 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 14-3-
2017 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Uitvoeringsbesluit boetes 
Participatiewet MH 2017 

In te stemmen met bijgevoegd  
Uitvoeringsbesluit boetes Participatiewet  
Maastricht-Heuvelland 2017 e.v. 

Conform advies. 

4 Jaarverslag VTH 2016 1. Het jaarverslag Vergunningen-Toezicht-
Handhaving 2016 vast te stellen; 

2. Het jaarverslag VTH 2016 ter kennis-name aan 
de Raad voor te leggen; 

3. Het jaarverslag VTH 2016 ter kennis-name aan 
de Provincie Limburg  voor te leggen. 

4. De doelstellingen voor 2017 bij te stellen. 

Conform advies 

5 Principeverzoek bouwen van 
een tuinmuur en maken van 
een inrit Rijksweg 60 
Gronsveld 

Geen principemedewerking te verlenen. Conform advies. 

6 Mandaat vaststellen lijst 
vertegenwoordigers bezwaar 
en beroep 
 

In te stemmen met het verlenen van mandaat aan 
de teammanagers socialerecherche en juridische 
zaken van de gemeente Maastricht om een lijst 
van vertegenwoordigers vast te stellen en zo 
nodig te actualiseren. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7  Verzoek tot handhaving, 
Strijdigheid bestemmings-
plan, Herkenrade 18 te Sint 
Geertruid. 

Verzoek tot handhaving toewijzen en  
handhavend optreden conform het  
handhavingsbeleid. 

Conform advies. 

8 Vervanging bedrijfswagen 
buitendienst 

* Conform inkoop – en aanbestedingsbeleid 
Gemeente Eijsden-Margraten de procedure 
starten om de Ford Transit, 30-BX-ZS, met 
open laadbak, 3-zijdig kiepend en voorzien van 
kraan te vervangen. 

 
  * Indien gereserveerd budget toereikend is voor 

de vervanging van de bedrijfswagen, het 
resterend budget inzetten om alle 
gemeentelijke voertuigen te voorzien van een 
track en trace systeem. 

 
  * Het begrote budget van € 50.000 taakstellend 

beschikbaar te stellen voor aanschaf van het 
voertuig en voor aanschaf / inbouw van de 
track & trace systemen, cf. kredietbesluit 2017-
005. 
 

  * Hoofd Dienstverlening mandateren voor 
opdrachtverstrekking. 

het college stemt in met het starten van de procedure 
om de Ford Transit, 30-BX-ZS, met open laadbak, 3-
zijdig kiepend en voorzien van kraan te vervangen; en 
om de voertuigen van de buitendienst te voorzien van 
een track en trace systeem. Hoofd Dienstverlening is 
gemandateerd voor de opdrachtverstrekking. De te 
verkopen auto's zijn geen onderdeel van de 
aanbesteding en moeten  voor een geobjectiveerde 
prijs verkocht worden. 
 

9 Overeenkomst met OpenLine Overeenkomst met OpenLine aan te gaan. Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

10 Het veranderen van een 
kantoor in een woning op het 
adres Scheuldersteeg 26 te 
Margraten 

Geen medewerking verlenen aan het  
Principeverzoek. 

Conform advies. 

11 Aanbesteding schoonmaak 
gemeentehuis, gemeente-
lager en servicepunt. 

De gemeente Eijsden-Margraten neemt  
deel aan de aanbestedingsprocedure  
SSC-ZL overeenkomst overheids-  
opdracht ‘schoonmaak’ door de 
akkoordverklaring te ondertekenen (zie  
bijlage). 

Conform advies. 

12 Treasurystatuut RD4 Akkoord gaan met: 
 
  * Treasurystatuut Rd4 2016-2020  
  * Normenkader Rechtmatigheidsonderzoek GR 

Rd4 2016 
  * Mandatering van wethouder Willems om 

namens uw college de stukken goed te keuren 
in de AB-vergadering van 6 april as. 

Conform advies. 

13 Bijdrage in kosten uitbreiding 
en aanpassing gebouw 
basisschool De Den. 

een bijdrage te leveren in de kosten voor 
aanpassing en uitbreiding van het gebouw van  
basisschool De Den te Mheer, te maximeren op  
65% van de bouwsom, met een maximale  
bijdrage van € 300.000, onder de voorwaarden  
dat: 
 
  * de gemeente bevoegd is de hoogte te bepalen 

van de door derden-gebruikers op te brengen 
kale huurbedragen; 

 
  * Stichting kom Leren de van derden-gebruikers 

te ontvangen kale huurbedragen steeds naar 
de gemeente doorsluist; 

 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

  * Stichting kom Leren verantwoordelijkheid 
draagt voor het voldoen van de voor derden-
gebruikers bestemde ruimten aan de op 1 april 
2017 daaraan gestelde wettelijke eisen. 

 
  * het werk op basis van bestek + 

bouwtekeningen aanbesteed wordt via 
uitnodiging van minimaal drie partijen, bij 
voorkeur plaatselijke ondernemers. 

14 Saneringsopgave asbest 
landbouw in relatie met 
andere ontwikkelingen in die 
sector 

In te stemmen met bijgaand aan te treffen 
concept-brief en deze voor instemming 
voorleggen aan de colleges van Gulpen- Wittem 
en Vaals 

Conform advies. 

 
 
 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 28-3-2017 
 

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


