
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 23-5-2017 
 

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 23-5-2017 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 16-5-2017 

Vaststellen Conform advies 

3 Lening Stichting Sociaal 
Centrum Eijsden 

1. De Raad voorstellen stichting Sociaal 
Centrum Eijsden io aan te merken als 
derde partij in het kader van 'publieke taak' 
en in aanmerking te komen voor een lening 
op basis van het Treasury Statuut. 

2.  Aan de stichting een eenmalige 
stimuleringssubsidie van € 5.000 toe te 
kennen ten behoeve van de door de 
stichting te maken kosten ter voorbereiding 
van het beoogde project. 

Conform advies, met dien verstande 
dat: 
 

 het college in principe akkoord 
gaat met de gevraagde 
bijdrage, maar dat een 
onderbouwing van de 
initiatiefnemer  voor de 
gevraagde € 5.000 daartoe 
noodzakelijk is; 

 Tijdens de vergadering van de 
gemeenteraad bij dit onderwerp 
te benadrukken dat het college, 
indien de derde partij met een 
publieke taak niet kan voldoen 
aan haar betalings-
verplichtingen ten aanzien van 
de gemeentelijke lening, zij tot 
executie van het pand zal 
overgaan. 

 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

4 Inkoop en aanbesteding: 
roulatielijst en informeren 
gemeenteraad 

Geadviseerd wordt; 
 
1. bijgevoegde roulatielijst vaststellen;  
2. sturen op aanbesteden van 

raamovereenkomsten bij veel voorkomende 
kleine opdrachten die op jaarbasis de 
drempelwaarde overschrijden; 

3. het protocol aanbestedingen zoals 
bijgevoegd wijzigen (met verwijzing naar de 
roulatielijst en de nadere specificatie van de 
roulatiebepaling);  

4. de gemeenteraad middels bijgaande brief 
informeren over aanbestedingen; 

5. een centrale inkooptaak beleggen in de 
organisatie en uitwerken in het OOT traject. 
 

Conform advies, met dien verstande 
dat deze roulatielijst middels een 
publicatie ter inzage wordt gelegd, 
zodat het college die al dan niet 
ongewijzigd na zes weken kan 
vastleggen. Elk jaar in de maand juni 
zal het college de lijst ter inzage 
leggen. 

 

5 Motie Samen Werkend Advies is om bijgaande brief aan de  
gemeenteraad te versturen ter  
beantwoording van de motie Samen  
Werkend van 8 november 2016 

Conform advies 

6 Verzoek van Five4Five om in 
aanmerking te komen voor 
een financiele bijdrage in de 
organisatiekosten van het 
event Five4Five op 20 mei 
2017. 
 

Ten behoeve van de organisatie van  
Five4Five op 20 mei 2017 een financiële  
bijdrage te verlenen van € 1.500,00. 

Conform advies 

7  Vaststellen stratenlijst voor 
compensatie nieuwe 
woningbouwinitiatieven. 

In te stemmen met het voorliggende  
stratenplan als compensatiemogelijkheid 
(inruil plancapaciteit 1:2) voor nieuwe  
woningbouwinitiatieven in leegstaande of 
 –komende bedrijfspanden. 

Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

8 Onderhoud kolken- en 
zandvangers 2017-2019 ism 
Gulpen-Wittem 

Instemmen met het: 
 

1. uitnodigen van de aannemers Van 
Gansewinkel, van der Valk + de Groot, 
Rions Riooltechniek, Tychon en RD4; 

2. gezamenlijk aanbesteden van het 
onderhoud kolken met Gulpen-Wittem; 

3. gezamenlijk aanbesteden van het 
onderhoud zandvangers met Gulpen-
Wittem; 

4. aangaan van een onderhoudscontract 
voor de periode 2017-2019. 

Conform advies 

9 Beantwoording  artikel 40 
vragen gerelateerd aan de 
voetbalvereniging SNC ’14 

Instemmen met de beantwoording van de 
artikel 40 vragen conform bijgevoegde  
brief. 

Conform advies 

10 Ontwikkelingsvisie Zuidelijk 
Maasdal 

1. Kennisnemen van de definitieve 
Samenwerkingsovereenkomst Zuidelijk 
Maasdal. 

2. Portefeuillehouder Jacobs mandateren om 
de Samenwerkingsovereenkomst Zuidelijk 
Maasdal te ondertekenen. 

3. Kennisnemen van het persbericht en de 
raadsinformatiebrief 

Conform advies, met dien verstande 
dat bij adviesbesluit punt 1 en punt 3 
“kennis nemen van” wordt gewijzigd in 
“instemmen met”. 

 

11 Verslag Leerplicht-RMC/VSV 
2015-2016 

De raad voorstellen het verslag  
Leerplicht-RMC/VSV over het schooljaar 
2015-2016 vast te stellen. 

Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

12 Collegevoorstel trouwen bij 
Loods 81 te Margraten 

1. Geen toestemming te verlenen voor het 
houden van het huwelijksfeest, gelet op het 
bepaalde in de verleende 
omgevingsvergunning aan Loods 81. 

2. Geen toestemming te verlenen om de tent 
en Loods 81 aan te wijzen als (eenmalige) 
trouwlocatie. 

Niet akkoord.  
College besluit om eenmalig 
toestemming te verlenen aan het 
aanwijzen als huwelijks-locatie en 
houden van huwelijksfeest bij de Loods 
81 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 30-5-2017 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


