
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 27-2-2018 
 

Aanwezig: 
 

Akkermans, D.A.M.  (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: 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 27-2-
2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 20-2-
2018 

Vaststellen Conform advies 

3 Vaststellen reguliere 
subsidies 2018-2020 

Op grond van het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening 
 Welzijn Eijsden-Margraten per 1 januari 2017: 
1. Met ingang van 2018 a., e. en h., aan te merken als 

gesubsidieerde verenigingen en op te nemen in het 
subsidieprogramma; 

2. De subsidie t.b.v. b. en c. gewijzigd vast te stellen. 
3. Het budget onder d. gewijzigd vast te stellen. 
4. De subsidie aan i. voorlopig vast te stellen en uiterlijk eind 2018 

definitief vast te stellen. 
5. De subsidie aan f., g. en j. af te wijzen omdat niet voldaan wordt 

aan de voorwaarden.  
6. Alle overige subsidies ongewijzigd vast te stellen conform het 

subsidieprogramma 2018 (bijlage 1) 

Aangehouden 

4 Deelname provinciaal project 
'Erfgoed en Ruimte in 
Nationaal Landschap Zuid-
Limburg' 

Deel te nemen aan het project ‘Erfgoed en Ruimte in Nationaal 
Landschap Zuid-Limburg’ 

Conform advies 

5 Regionaal plan Beschermd 
Thuis 2012 

1. Instemmen met samenwerking op de schaalgrootte Maastricht-
Heuvelland ten behoeve van de vormgeving van de taken 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vanaf 2020. 

2. Instemmen met het bijgevoegde regionale plan Beschermd Thuis 
2020  betreffende koersbepaling en de opmaat ter voorbereiding 
van de nieuwe situatie vanaf 2020.  

1. Conform advies 
2. Conform advies 
3. Conform advies 
4. Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

3. Instemmen met de bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief.  
4. Instemmen met de bijgevoegde concept-reactie op het advies 

over het plan van de adviesraad Ondersteuning& Participatie 
 

6 Voormalige technische 
school Cadier en Keer, 
vaststelling intentie-
overeenkomst en 
projectopdracht 
 

1. De Intentieovereenkomst gemeente - Alterius voormalige 
Technische School Cadier en Keer 2018.01.25 vaststellen; 

2. De STARTNOTITIE_projectopdracht voormalige Technische 
School AANGEPASTE VERSIE 2018.02.01 vaststellen; 

3. Instemmen met de uitwerking van het stappenplan tot en met 1 
juni 2018, versie 20 februari 2018; 

4. Opdracht geven aan Kublo voor de begeleiding van het verdere 
proces conform het stappenplan; 

5. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde conceptbrief 
informeren over het proces en de intentieovereenkomst. 

 

1. Conform advies 
2. Conform advies 
3. Conform advies 
4. Conform advies 
5. Conform advies 

7  Besluit op bezwaar inzake 
omgevingsvergunning voor 
het bouwen van een 
bakhuisje Loverixplein 5 
Banholt 

1. Het bezwaar inzake de omgevingsvergunning voor het bouwen 
van een bakhuisje aan het Loverixplein 5 te Banholt ontvankelijk 
verklaren; 

2. Het bezwaar inzake de omgevingsvergunning voor het bouwen 
van een bakhuisje aan het Loverixplein 5 te Banholt gegrond 
verklaren en een nadere motivatie geven dat de bouw van het 
bakhuis niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening; 

3. Een vergoeding van de proceskosten afwijzen. 
 

1. Conform advies 
2. Conform advies 
3. Conform advies 
 

8 Afhandeling subsidie project 
Bogmanplein Noorbeek 

1. Kennis nemen van de subsidievaststelling voor het project 
Bogmanplein Noorbeek  

2. Hoofd Fysieke Leefomgeving mandateren om via gemeentelijke 
beschikking de verkregen provinciale subsidie ter beschikking te 
stellen aan NRBK vastgoed en projectontwikkeling 

1. Voor kennisgeving  
    aangenomen 
2. Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9 Actieplan 2018-2019 
(Toekomstagenda Sociaal 
domein Maastricht-
Heuvelland 

1. Instemmen met het concept actieplan 2018-2019 in het kader van 
de Toekomstagenda Sociaal domein Maastricht-Heuvelland. 

2. Het concept actieplan 2018-2019 voorleggen aan de Adviesraad 
Ondersteuning & Participatie Eijsden-Margraten voor een reactie. 

 

1. Conform advies 
2. Conform advies 
 

10 Groot onderhoud 't Bat & 
Batstegen te Eijsden 

1. Planuitwerking van het 'Groot onderhoud ’t Bat & Batstegen' op te 
starten, gebaseerd op de uitgangspunten als aangegeven in 
bijgevoegde uitgangspuntennotitie; 

2. Geonius Civiel opdracht te vertrekken voor de planuitwerking 
voor het bedrag genoemd in de offerte; 

3. Een werkkrediet van € 21.500 beschikbaar te stellen voor 
planuitwerking conform bijgevoegd kredietbesluit 2018-003. 

1. Conform advies 
2. Conform advies 
3. Conform advies 
 

11 Evaluatie zorginkoop Zuid 
Limburg 2015-2017 

1. Kennis nemen van het onderzoeksrapport Evaluatie Zorginkoop 
Zuid-Limburg (bijlage 1). 

  
2. Kennis nemen van de ambtelijk adviezen bij de onderstaande 

aanbevelingen uit het onderzoeksrapport ten aanzien van de 
inkoop Wmo en Beschermd Wonen: 

a.  het onderzoeken van de verschillende alternatieven, waaronder 
de centrumregeling, om de bestuurlijke inkoopsamenwerking op 
de schaal van Maastricht-Heuvelland vorm te geven (bijlage 3); 

b. de inkoop op de thema’s kortdurend verblijf, beschermd wonen, 
doelmatigheid huidige contracten en begeleiding groep 
doorontwikkelen; 

c.  per thema kortdurend verblijf, beschermd wonen, doelmatigheid 
huidige contracten en begeleiding groep een inkoopstrategie te 
ontwikkelen op basis van de checklist inkoop zoals door F-Fort 
aangereikt in het rapport;  

d. bij de uitwerking van Beschermd Wonen kiezen voor meerjarige 
overeenkomsten met zorgaanbieders; 

e. aanpassen van de samenwerkingsovereenkomst met aanbieders 
waardoor deze beperkt wordt tot datgene dat nog ingekocht 
wordt middels bestuurlijk aanbesteden.  

  

1. Voor kennisgeving  
    aangenomen 
2. Voor kennisgeving  
    aangenomen 
3. Conform advies 
4. Conform advies 
5. Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

3. De gemeente Maastricht de vervolgopdracht te geven een 
regionaal samengesteld projectteam te formeren met als 
opdracht een projectplan op te stellen gericht op de uitwerking 
van de adviezen uit beslispunt 2 en de overige aanbevelingen 
van F-Fort en deze van een concrete planning te voorzien. 

  
4. Aandacht besteden aan een zorgvuldige en tijdige 

informatievoorziening en communicatie  naar en van 
zorgaanbieders over de wijzigingen in de inkoop 2019 en verder. 

5. De opdracht geven de centrumregeling, zoals die uit bijlage 3 
blijkt, als richting mee te geven bij de voorbereiding  van de 
inkoop Wmo en Beschermd Wonen 2019. Uiterlijk 1 juni 2019 
dient hierover een besluit te zijn genomen. 

 

12 Opdracht verharden bermen 
Spoorstraat 

Instemmen met opdracht verlenen aan aannemer Theelen voor 
het verharden van de bermen langs de Spoorstraat met  
grasbetontegels 

Conform advies 

13 Aanbesteding onderhoud 
groene sportvelden 

1. Ten aanzien van de aanbesteding onderhoud groene sportvelden 
kennis nemen van het proces verbaal en gunningsadvies 

2. Opdracht verlenen aan Rooden Landscape (op basis van laagste 
prijs) 

3. Afdelingshoofd Openbare Ruimte mandateren voor het 
verstrekken van de opdracht voor de jaren 2018 en 2019 en de 
directie mandateren voor de eventuele verlenging van één jaar 
2020 

1. Conform advies 
2. Conform advies 
3. Conform advies 
 

14 Beantwoording artikel 40 
vraag perceel Visweg 
Noorbeek 

Besluiten om de bijgevoegde uitgaande brief met daarin de  
beantwoording van de artikel 40 vragen te versturen. 

Conform advies 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

15 Afsluiten en openen 
investeringskredieten 

1. In te stemmen met: 
- het administratief afsluiten van de investeringskredieten in 
bijlage 1 voor een totaal bedrag van  27,9 miljoen en de 
toelichting op de afwijkingen; 
- Het openstellen van de kredieten in bijlage 2 die door de 
raad zijn gevoteerd; 

2. Kennis nemen van de toelichting op projecten met een 
financiële afwijking, de MIP projecten en majeure 
investeringsprojecten 

3. Instemmen dat vanaf de begroting 2019 de planning en de 
kredietvotering van de MIP projecten integraal worden 
afgewogen inclusief een capaciteitsplanning 

1. Conform advies 
2. Voor kennisgeving  
    aangenomen 
3. Conform advies 
 

16 Werk vervangen 
verlichtingsarmaturen 
kantoorruimten 
gemeentehuis door LED-
verlichtingsarmaturen 

1. Alle verlichtingsarmaturen in het systeemplafond van de 
kantoorruimten in het gemeentehuis te vervangen door LED-
verlichting (merk LG Innoteq, type RA595/UGR16); 

2. Voor dit werk opdracht te verstrekken aan SSL Innoteq 
3. Bijbehorende kapitaallasten van deze investering (€ 49.833,--) 

te dekken door de lagere kosten op de energielasten. 
4. Afdelingshoofd Openbare Ruimte te mandateren deze opdracht 

te gunnen. 
5. In te stemmen met bijgaande begrotingswijziging (kredietbesluit 

en administratieve wijziging bijlage 9). 
 

Gewijzigd besloten. 
Het college besluit om 
vooralsnog bij 1 
verdieping de 
armaturen te 
vervangen door LED 
verlichting conform 
het advies. Er zal nog 
overleg gevoerd 
worden over welke 
verdieping dat wordt. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 6-3-2018 

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


