
      

 

Notulen collegevergadering 24-04-2018 
 

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 aenda 
collegevergadering 24-04-
2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 17-04-
2018 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Vaststellingsovereenkomst 
project Mergellandroute 

1. Instemmen met de toegevoegde 
Vaststellingsovereenkomst 

2. De burgemeester D.A.M. Akkermans 
besluit tot het verlenen van volmacht 
aan portefeuille wethouder A. Opreij 
tot ondertekenen van de 
vaststellingsovereenkomst terzake de 
Mergellandroute versie 30-03-2018 tot 
het aangaan waarvan het college bij 
besluit van d.d. 24-04-2018 besloot. 

 

1. Conform advies besloten 
2. Niet akkoord. De burgemeester heeft de 
vaststellingsovereenkomst getekend. 

4 Raadsinformatiebrief met 
milieuverslag 2017 en -
programma 2018. 

In te stemmen met bijgaand aan te treffen 
raadsinformatiebrief met daarin 
opgenomen milieuverslag 2017 en  
programma 2018. 

Conform advies. 

5 Nieuwe beslissing op 
bezwaar inzake subsidiëring 
Milieu Front Eijsden 

     Instemmen met: 
1. de beslissing op het bezwaar van 

stichting Milieu Front Eijsden (hierna: 
MfE) in te trekken en te vervangen 
door een nieuw besluit strekkende tot 
het alsnog toekennen van reguliere 
subsidie voor het jaar 2017 ter hoogte 
van € 500,00; 

Aangehouden, in afwachting van het activiteitenplan 
(niet toegevoegd bij Ibabs stukken). 
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2. de griffierechten aan MfE te vergoeden 
in het geval dat de stichting haar 
beroep intrekt 

3. MfE in de gelegenheid te stellen om 
alsnog binnen 3 weken na 
kennisgeving van de nieuwe beslissing 
op bezwaar een aanvraag in te dienen 
voor reguliere subsidie voor de jaren 
2018 t/m 2020. 

 

6 Aanbesteding printers en 
scanners 
 

1. Printers en scanners meervoudig 
onderhands aan te besteden en drie 
nader te bepalen marktpartijen 
hiervoor uit te nodigen. 

2. De directie te mandateren voor het 
vaststellen van het 
aanbestedingsdocument en het 
uitnodigen van drie marktpartijen voor 
het uitbrengen van een offerte. 

3. Deze aanbesteding in samenwerking 
met de gemeenten Gulpen-Wittem en 
Vaals uit te voeren, conform het 
opgenomen procesvoorstel. 

 

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

7  Benoeming leden van de 
intergemeentelijke 
adviescommissie inzake de 
behandeling van 
bezwaarschriften. 

1. De voorgestelde commissieleden te 
benoemen voor de intergemeentelijke 
adviescommissie bezwaarschriften 
met ingang van 1 mei 2018;  

2. Een (plaatsvervangend) voorzitter te 
benoemen voor de kamer VROM met 
ingang van 1 juli 2018; 

3. Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Meerssen op grond van artikel 10:11 

1. Conform advies 
2. Conform advies 
3. Conform advies. 
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van de Awb ondertekeningsmandaat 
te verlenen ten behoeve van de 
benoemingsbesluiten. 

8 Straatnaamgeving in plan 
Veldje Eijsden 

De nieuw aan te leggen straat in het plan 
Veldje, gelegen tussen de Veldjesstraat 
en de Poortstraat de naam – Korenveldje 
- te geven. 

Conform advies. 

9 Addendum overeenkomst 
met van Scherpenzeel 
inzake verwerking kunststof 
verpakkingsafval 

In te stemmen met bijgaand aan te treffen 
addendum op de overeenkomst met firma 
van Scherpenzeel voor de periode 2016 
tot en met 2018. 

Conform advies. 

10 Verbouwen schuur tot 
woning aan de 
Scheuldersteeg ong. te 
Margraten. 

    De initiatiefnemers meedelen dat wij 
bereid zijn een 
bestemmingsplanprocedure voor het 
bouwplan te starten, onder de 
voorwaarden dat: 

a. De initiatiefnemers een bijdrage ad € 
15.800,-- storten in het subregionale 
sloopfonds; 

b. de subregio met deze vorm van 
compensatie instemt; 

c. de geplande woning 
levensloopbestendig wordt; 

d. de initiatiefnemers zich inspannen voor 
het krijgen van een optimaal 
duurzaamheidsniveau van de 
geplande woning; 

e. de initiatiefnemers ons vrijwaren van 
planschade; 

f. voorafgaand aan de 

Conform advies. 
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vergunningprocedure de voornoemde 
voorwaarden nader worden vastgelegd 
in een met de initiatiefnemers af te 
sluiten overeenkomst. 

11 Aanvraag uitbreiding 
Tangram 

    Het College wordt geadviseerd om: 
 1. Éénmalig af te wijken van de 

verordening onderwijshuisvesting en 
voor het schooljaar 2018-2018 één 
extra leerdomein toe te bedelen aan 
basisschool de Tangram; 

 2. Om dit te bewerkstelligen, de huidige 
contracten met DIT logopedie, DIT 
fysiotherapie en het Rode Kruis op te 
zeggen per 1 augustus 2018. 

 

1. conform advies besloten 
2. Conform advies, met dien  
    verstande dat opzegging van 
    het huurcontract per 1 mei  
    2018 plaatsvindt en de  
    voorwaarde wordt gesteld  
    dat de ruimte per 1 augustus 
    2018 leeg wordt opgeleverd. 

12 Welstandsplan voor de bouw 
van een woonhuis op de 
locatie Herkenrade 
opgenummerd (tussen nr 9 
en 11) 6225 NG te Sint 
Geertruid. 

Conform het advies van de 
dorpsbouwmeester de initiatiefnemer te 
berichten dat het schetsplan vanwege het 
negatief welstandsadvies niet akkoord 
bevonden wordt. 

Aangehouden. 

13 Het wijzigen van de  
bestemming ‘Agrarisch – 
Agrarisch bedrijf’naar 
‘Wonen’op de Sint 
Jozefstraat 87 te Oost-
Maarland 

1. Principemedewerking verlenen aan het 
plan om de bestemming ‘Agrarisch- 
Agrarisch Bedrijf’ naar de bestemming 
Wonen te wijzigen op de locatie Sint 
Jozefstraat 87 te Oost-Maarland; 

2. Dit door het in procedure brengen van 
een postzegelplan middels artikel 3.1 
Wet ruimtelijke ordening onder de 
voorwaarde dat: 

a. de voorwaardelijke verplichting in het 
postzegelplan wordt opgenomen dat 
265 m2     aan bijgebouwen zal 

1.   Conform advies 
2a. Conform advies, met dien  
      verstande dat het college  
      ook privaatrechtelijk de  
      sloop zeker wil stellen,  
      inclusief proportioneel  
      boetebeding.  
      Wethouder Custers is  
      gemandateerd om dit  
      privaatrechtelijk te regelen. 
2b. conform advies besloten 
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worden gesloopt binnen een termijn 
van 2 jaar na het  

    onherroepelijk worden van het 
bestemmingsplan; 

b. in het postzegelplan de woning Sint 
Jozefstraat 87A bij het plangebied 
wordt getrokken en het huidige 
bijbouwvlak van deze woning wordt 
‘ingeleverd’. 

 

14 Reconstructie Prins Willem 
Alexanderstraat, Gronsveld 

1. Bijgevoegd bestek 17.032 
Reconstructie Pr. Willem 
Alexanderstraat, Gronsveld d.d. 23-2-
2018 incl. tekeningen en overige 
bijlagen accorderen; 

2. Conform het vigerend 
aanbestedingsbeleid het project 
meervoudig onderhands aan te 
besteden en hierbij de navolgende 3 
aannemers uit te nodigen: 

     ● Mourik Limburg Civiel BV 
     ● Rasenberg Infra BV 
     ● Dura Vermeer Infra B.V. 
3. Akkoord gaan met het 

gunningscriterium ‘laagste prijs’ en bij 
positief gunningsadvies het project 
gunnen aan de laagste inschrijver; 

4. Het afdelingshoofd Openbare Ruimte 
mandateren om het gunningsbesluit 
inclusief opdracht verder af te 
handelen, mits de projectkosten 
passen binnen de beschikbaar 
gestelde middelen. 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

15 Omnibuzz: Uitgangspunten 
begroting 2019 en 1-ste 
begrotingswijziging 2018. 

De Raad voor te stellen: 
Als zienswijze over de concepten van de 
eerste begrotingswijziging 2018, de 
begroting 2019 respectievelijk het 
meerjaren-perspectief 2020-2022 
kenbaar te maken, dat de Raad hier niet  
mee in kan stemmen en dit als volgt te  
formuleren: 
 
1. Het is onacceptabel om achteraf, te 

weten bij de eerste begrotingswijziging 
2018, geconfronteerd te worden met 
een meer dan substantiële stijging van 
de indirecte kosten. De financiële 
gevolgen van personeelsuitbreiding, 
stijgende loonkosten, wijziging van 
rechtpositie, investeringen in ICT e.d. 
behoren niet achteraf maar vooraf, in 
dat geval bij het opstellen van de 
oorspronkelijke begroting 2018, in 
kaart gebracht te worden en ter 
besluitvorming te worden voorgelegd. 

  
2. De oorspronkelijke doelstellingen en 

de ambities in de 
uitgangspuntennotitie begroting 2019 
en 2018-1 betreffen: 

1. Minder doelgroepenvervoer en 
Kanteling 

2. Efficiënter doelgroepenvervoer 
3. Investeren in een slimme organisatie 
    Uit de voorliggende P&C documenten 

blijkt niet dat de oorspronkelijke 
doelstellingen en de ambities haalbaar 
zijn. Op welke wijze wil Omnibuzz 

Conform advies. 
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deze alsnog realiseren? 
  
3. Alle aspecten, rondom Omnibuzz en 

met name effecten van de aanpassing 
c.q. uitbreiding van de 
gemeenschappelijke regeling dienen 
onafhankelijk geëvalueerd te worden. 
Op basis van de uitkomsten van deze 
evaluatie kan eventuele aanpassing 
van het vervoersaanbod en de 
overheveling van andere 
doelgroepenvervoer naar Omnibuzz 
worden overwogen. Al in 2018 
hierover te beslissen, zoals gesteld in 
de uitgangspuntennotitie, is dan ook te 
vroeg. Een (positief) besluit hierover is 
op dit moment dus niet aan de orde.  

  
4. Wij zijn het niet eens met het voorstel 

om het positieve resultaat over 2017 
niet terug te storten aan de 
gemeenten, maar te besteden aan 
extra te vormen reserves. Tijdig zicht 
krijgen op de werkelijke 
kostenontwikkeling om effectief (bij) te 
kunnen sturen zou op die manier een 
stuk moeilijker worden voor de 
gemeente. 

16 Gevolgen maartcirculaire 
2018 

1 Kennis nemen van de doorrekening van 
de algemene uitkering op basis van de 
maartcirculaire.  

2 Uitgaan van de voorzichtige varianten 
bij het samenstellen van de begroting 
2019-2022. 

Voor kennisgeving aangenomen. 
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3. De dekking van het negatieve saldo 
van 2018 zal worden meegenomen bij 
de eerste bestuursrapportage 2018. 

17 Begroting GGD Zuid Limburg 
2018 en begrotingswijziging 
2018 

De raad voor te stellen om: 
1. Als zienswijze over de 

begrotingswijziging 2018 van de GGD 
kenbaar te maken, dat de Raad ermee 
kan instemmen, met dien verstande 
dat er aandacht wordt gevraagd voor 
het verslechterde 
weerstandsvermogen.  

2. De extra bijdrage met betrekking tot de 
begrotingswijziging 2018 ad.      € 
13.003,- op te nemen in de 1e 
bestuursrapportage 2018.   

3. Als zienswijze over de Begroting 2019 
van de GGD kenbaar te maken, dat de 
Raad ermee kan instemmen, met dien 
verstande dat er aandacht wordt 
gevraagd voor het verslechterde 
weerstandsvermogen.  

4. Een verhoging van begrotingspost 
basisgezondheidszorg in 2019 met  
 € 22.512 meenemen in de Begroting 
2019. 

 

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

18 Beantwoording artikel 40-
vraag Stashaag Noorbeek 
(aanvullend) 

Schriftelijk vragen beantwoorden middels 
bijgevoegde brief, aangaande de artikel  
40-vragen over de Stashaag Noorbeek. 

Conform advies, met dien verstande dat een toevoeging 
wordt gedaan op de artikel 40 brief. 
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19 Bijraming budgetten sociale 
zekerheid/participatiebudget 

1. In te stemmen met het bijramen van 
het participatiebudget met € 70.000,-- 
incidenteel in de Eerste 
Bestuursrapportage 2018 

2. In te stemmen met het bijramen van 
de apparaatskosten SZMH in de 
Eerste Bestuursrapportage 2018: 
a. met € 90.400,-- structureel 
b. met € 20.000,-- incidenteel 

3. In te stemmen met het bijramen van 
het BUIG-budget met € 25.000,-- 
structureel in de Eerste 
Bestuursrapportage 2018. 

Aangehouden. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 01-05-2018 

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


