
      

 

Notulen Collegevergadering 27-3-2018 
 

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 27-3-2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 20-3-2018 

Vaststellen Aangehouden 

3 Parkeervergunningen Eijsden Op basis van 'Besluit uitgifte en nadere  
regels parkeervergunningen 2015  
gemeente Eijsden-Margraten' het verzoek 
om een 2e parkeervergunning af te  
wijzen. 
 

Conform advies 

4 Reactie op artikel 40 RvO 
overzongericht verkavelen 

Conform de conceptbrief de vraag over  
zongericht verkavelen beantwoorden 

Conform advies 

5 Aanpassing beleidsregel 
subsidies maatschappelijke 
accommodaties gemeente 
Eijsden-Margraten 2018 

In te stemmen met de voorgestelde  
wijziging in de beleidsregel ‘subsidies  
maatschappelijke accommodaties  
gemeente Eijsden-Margraten 2018’ 

Conform advies 

6 Jaarverslag VTH 2017 Het jaarverslag VTH 2017: 
1. vast te stellen; 
2. ter kennisname aan de Raad voor te leggen; 
3. ter kennisname aan de Provincie Limburg voor 

te leggen; 
4. de aanbevelingen aanvullend op te nemen in 

het uitvoeringsprogramma VTH   2018 
 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7 Aanbesteding stuurinformatie Instemmen met: 
1. De wijze van aanbesteden waarbij, na een 

Request for information bij 4 partijen, nu 2 
partijen worden uitgenodigd voor het doen van 
een offerte. 

2. De gunningscriteria waarbij in totaal 100 
punten kunnen worden gescoord, ter verdelen 
onder het plan van aanpak (maximaal 40 
punten), licentie advies (maximaal 8 punten) 
en de prijs (maximaal 52 punten). 

3. De leden van de beoordelingscommissie te 
weten: 

 De adjunct-directeur 

 Het afdelingshoofd financiën en 
informatiemanagement 

 beleidsadviseur informatiemanagement 

 concerncontroller 
4. De beoordelingssystematiek waarbij de leden 

van de beoordelingscommissie het plan van 
aanpak en licentie-advies afzonderlijk 
beoordelen. 

5. Het financieel dekkingsvoorstel met daarin: 

 Krediet ad. € 30.000 ten behoeve van de 
ontwikkeling van KPI’s (fase 1) in Burap 1 
2018 ter vaststelling aan uw Raad aan te 
bieden. De afschrijvingstermijn bedraagt 5 
jaar. 

 Krediet ad. € 20.000 ten behoeve van de 
optionele BI-tool in Burap 1 2018 ter 
vaststelling aan uw Raad aan te bieden. 
De afschrijvingstermijn bedraagt 7 jaar. 

 Krediet ad. € 21.000 ten behoeve van de 
ontwikkeling van KPI’s (fase 2) in de 
Kadernota 2019 ter vaststelling aan uw 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

Raad aan te bieden. De 
afschrijvingstermijn bedraagt 5 jaar. 

6. Het mandateren van de adjunct-directeur om 
naar aanleiding van de beoordeling over te 
gaan tot een voorlopige definitieve gunning. 

 

8 Website sport en bewegen/  
gezondheid 

In stemmen met het ontwikkelen en  
inrichten van een website ten behoeve  
van het sport / beweeg- en  
gezondheidsaanbod. 

Conform advies 

9 Steunpunt Mantelzorg: 
subsidie 2018 
 

Steunpunt Mantelzorg Zuid over 2018  
een subsidiebedrag van €66.696 toe te  
kennen, conform bijgevoegde  
subsidieaanvraag. 

Conform advies 

10 Deelname aan project 
'Speerpunten archeologie' 

In te stemmen met deelname aan het  
‘Speerpunten’ project van Provincie  
Limburg en VVV Midden-Limburg. 

Conform advies 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 3-4-2018 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


