
      

 

Notulen collegevergadering 12-9-2017 
 

Aanwezig: 
 

Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) loco-burgemeester 
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) 
 
Afwezig:  
Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 12-9-2017 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 5-9-2017 

Vaststellen Conform advies. 

3 A3 jaarplan Directie 2018 Instemmen met het A3 jaarplan van de  
Directie 2018. 

Conform advies, met dien verstande dat het 
ziekteverzuimcijfer en de doelstelling gerelateerd wordt 
aangepast aan de jaarschijf 2016. 

4 Roulatielijst inkoop Advies is om; 
 
  * Roulatielijst Inkoop 2017, versie 12 

september 2017 vast te stellen; en 
 
  * Protocol Inkoop en Aanbestedingen 

Gemeente Eijsden-Margraten (2017) 
gewijzigd vast te stellen voor wat betreft 
toelichting van de roulatiebepaling, in 
welke de termen 'lokale 
aanbieder/lokale ondernemers' wordt 
gedefinieerd als bedrijven die binnen de 
gemeente zijn gevestigd. 

 

Conform advies, met dien verstande dat het college een 
evaluatie wenst te ontvangen in maart 2018. 

5 Verzoek van Stg. Margraten 
Eerbetoon om in aanmerking te 
komen voor de jaarlijkse bijdrage 
t.b.v. Liberation Concert Margraten 
2017. 

Ten behoeve van de organisatie van het  
Liberation Concert door Stg. Eerbetoon  
Netherlands American Cemetery and  
Memorial: 
 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1. De bijdrage voor het jaar 2017 
voorlopig vast te stellen op een 
bedrag van € 15.000,00 met 
daarnaast een aantal voorzieningen 
(jaarlijks terugkerend); 

2. De bijdrage voor het jaar 2016 
definitief vast te stellen op een 
bedrag van € 10.000,00. 

6 Herziening onderzoeksonderwerp 
verordening 213a 2017 
 

In te stemmen met; 
 

 De herziening van het 
onderzoeksonderwerp verordening 
213a in: ‘Het zelfonderzoek naar 
doelmatigheid en doeltreffendheid 
betreffende de afhandeling van 
ingekomen brieven, mails en 
telefoongesprekken’. 

 het, middels bijgevoegde brief, 
informeren van de Raad aangaande 
het onderzoeksonderwerp. 

 het, via de concerncontroller, tijdig op 
de hoogte stellen van de rekenkamer 
omtrent het uit te voeren onderzoek 
(cf. artikel 213a lid3 van de 
Gemeentewet). 

Conform advies. 

7  Tussenbericht gemeenteraad 
motie van goed naar beter 

De gemeenteraad door middel van  
bijgevoegde concept-brief informeren  
over de ontwikkelingen in relatie tot de  
herijking van het dienstverlenings- 
concept. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

8 Vliegtuigoverlast luchthaven 
Bierset. 

1. Op basis van de ontvangen offerte van 
22-8-2017 instemmen met een 
opdrachtverlening aan Sensor Net 
voor de uitvoering van een 
vliegtuigmetingen voor de duur van 1 
jaar. 

2. Op schriftelijke wijze de inwoners 
informeren omtrent de 
opdrachtverlening, waarbij deze tevens 
geïnformeerd worden omtrent de 
ontwikkelingen van de laatste tijd op 
het gebied van de aanpak van de 
overlast. 

3. Alvorens dit besluit uit te voeren 
overleg te hebben met Rob Hoenen 
van MfE. 

Conform advies, met dien verstande dat het college 
vraagt om eveneens de overlast ten gevolge van MAA 
mee te nemen. 

9 Oplossing propbleem lift 
'nieuwbouw' gemeentehuis 

1. Benodigde liftonderdelen te vervangen 
door een in de markt vrij verkrijgbaar 
kwalitatief beter product 

2. Deze vervangingsuitgaven (€ 25.845,-- 
excl. BTW) ten laste te brengen van de 
voorziening onderhoud gebouwen. 

Conform advies. 

10 Gemeentelijk Rioleringsplan 
Eijsden-Margraten 2018-2022 

1. Het gemeentelijk rioleringsplan en het 
waterplan ter besluitvorming aan de 
raad aan te bieden voor de planperiode 
van 2018 t/m 2022. 

2. Het investeringsbudget van de jaarschijf 
2018 ad. € 1,6 miljoen uit het nieuwe 
GRP te laten vervallen. 

3. De voorziening GRP gedurende de 
planperiode 2018-2022 in te zetten om 
het jaarlijkse tekort (lasten minus baten) 
te dekken waardoor de voorziening 
geleidelijk afneemt tot nihil. 

Aanhouden. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

4. Het tarief rioolrecht woningen 
(eigenarendeel) vast te stellen op 
gemiddeld  €270 per jaar gedurende de 
looptijd van het nieuwe GRP en het 
rioolrecht niet-woningen evenredig te 
verlagen tot € 110,94. 

11 Aanpassing begunstigings-termijn 
inzake het opleggen van een last 
onder dwangsom, Herkenrade 18 
te Sint Geertruid. 

Instemmen met een aanpassing van de  
begunstigingstermijn tot 1 februari 2018. 

Conform advies. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 19-9-2017 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


