
      

 

Notulen openbare  collegevergadering 1-5-2018 
 

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) 
Severeijns, M.F.M.E. (Secretaris) 
 
Afwezig; 
 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergaderiing 1-5-2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 24-4-
2018 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Vaststellen wijzigingsplan 
aan de Fremme 45 
Margraten 

Het wijzigingsplan Aan de Fremme 45  
Margraten (planidenficatienummer  
NL.IMRO.1903.WPLBDT01003-VG01), 
vast te stellen conform bijgevoegd 

besluit. 

Conform advies. 

4 Handreiking hoogte 
dwangsommen en 
begunstigingstermijnen 

De 'Handreiking hoogte dwangsommen  
en begunstigingstermijnen' vast te stellen  
en toe te voegen aan het Integraal  
Omgevingsbeleidsplan VTH 2017-2021  
als bijlage 3 van bijlage 5. 

Conform advies. 

5 Nieuwe beslissing op 
bezwaar inzake subsidiering 
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; 

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 

1. Conform advies  
2. Conform advies besloten,  
    met dien verstande dat  
    advies 2 juridisch getoetst  
    wordt. 
3. Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

op bezwaar een aanvraag in te dienen 
voor reguliere subsidie voor de jaren 
2018 t/m 2020. 

6 Principeverzoek financiële 
bijdrage editie Gezichten van 
Margraten 2018 
 

Geadviseerd wordt een financiële  
bijdrage van € 5000,- te verstrekken aan  
de stichting Verenigde Adoptanten  
Amerikaanse Oorlogsgraven ten laste  
van het budget 75 jaar Liberation voor de 
editie Gezichten van Margraten in 2018. 

Conform advies. 
 

7  Vertragingsbericht 
gemeenteraad 
dienstverlening en 
burgerparticipatie 

De gemeenteraad door middel van  
bijgevoegde brief in kennis stellen van de  
vertraging van de raadsvoorstellen ten  
aanzien van het dienstverleningsconcept  
en de visie op burgerparticipatie. 

Conform advies. 

8 Bijdrage IRONMAN 
Maastricht Limburg 

1. Bedrag van € 20.000 middels de 
eerste Bestuursrapportage voor 2018 
beschikbaar te stellen voor het 
evenement IRONMAN Maastricht 
Limburg; 

2. Voor de jaren 2019 en 2020 een 
bedrag opnemen van € 20.000 per jaar 
in de Begroting 2019-2023. 

3. Partnerschapsbijdrage van € 15.000 
aan gemeente Maastricht te verlenen 
via bijgevoegde brief. 

1. Gewijzigd besloten. Het  
    college stelt een bedrag van 
    € 16.000 beschikbaar voor  
    IRONMAN 2018 Maastricht. 
2. Niet akkoord.  
3. Conform advies besloten. 

9 Verlenging overeenkomst 
burgerpanel met Moventem 

1. Gemotiveerd af te wijken van het 
vigerende Aanbestedingsbeleid ten 
aanzien van een meervoudig 
onderhandse aanbesteding; 

2. In te stemmen met een nieuwe 
aangepaste overeenkomst met 
Moventum voor de jaren 2018 en 2019  

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

3. De raad middels de eerste burap 2018 
vragen om vanaf 2018 structureel     € 
15.000 per jaar beschikbaar te stellen. 

10 Uitvraag en gunningscriteria 
gebiedsvisie middenterras 

1. Instemmen met  
a. de uitvraag,  
b. de daarin benoemde 
gunningscriteria en  
c. de bijlagen ten behoeve van de 
aanbesteding van de werkzaamheden 
in het kader van de gebiedsvisie 
Middenterras; 

2. BVR Rotterdam, Heusschen Copier, 
Bureau Verbeek en Antea group 
uitnodigen om deel te nemen aan de 
aanbesteding; 

 
3. In het beoordelingsteam zitting te laten 

nemen de portefeuillehouder R.O., de 
gemeentesecretaris en de 
projectmanager. 

Aangehouden. 

11 Randvoorwaarden OR ten 
aanzien van Fusie Effect 
Rapportage 

Het College wordt gevraagd: 
1. Kennis te nemen van de brief van de 

Ondernemingsraad gericht aan de 
WOR-Bestuurder d.d. 24 april 2018 

2. Om op advies van de WOR-bestuurder 
de randvoorwaarden die de OR heeft 
opgesteld integraal over te nemen bij 
de doorontwikkeling van de 
organisatie- en besturingsfilosofie, 
mandaatregeling en mogelijk 
cultuurtraject, te weten: 
 

1. Kennis te nemen van de  
    brief van de Ondernemingsraad gericht aan de WOR- 
    Bestuurder d.d. 24 april 2018 
2. Deels gewijzigd besloten: 
    A t/m E conform advies 
    F t/m K college wenst de randvoorwaarden die de OR    
    heeft opgesteld mee te nemen in de doorontwikkeling van 
   de organisatie- en besturingsfilosofie en de onderdelen F  
    t/m K te betrekken door het nieuwe college op te stellen  
    besturingsfilosofie. 
L. College verzoekt de WOR-bestuurder in overleg te  
    treden met de OR over de  



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

  
   Betreffende de organisatie: 
   a. Inzetten op doorlopende  

   competentieontwikkeling via de  
   ontwikkeling van strategisch  
   personeelsbeleid; 

   b. Het aanspreken op ongewenst  
   gedrag en het delen van behaalde  
   successen; 

   c. Het versterken van wederzijds  
   respect en vertrouwen in elkaar en in 
   de organisatie; 

   d. Het durven en kunnen nemen van  
   initiatief en risico’s; 

   e. Het leidend laten zijn van de  
   Strategische visie en het  werken  
   volgens planning (PDCA-cyclus). 

  
   Betreffende het College: 
   f. Het College bestuurt op afstand. 
  g. Het toepassen van de  
      mandaatregeling. 
  h. Het respectvol omgaan met  
      ambtelijke advisering. 
  i.  Het College bestuurt en gaat niet op  
      de stoel van de ambtenaar zitten. 
  j.  Vastgesteld beleid is leidend. 
  k. Een coördinerend wethouder bij  
      portefeuille overstijgende  
      beleidsvelden en/of projecten dient  
      het uitgangspunt te zijn. 
  
      Inzake het vervolg van het proces: 
  l.  Participatie van de Ondernemings-  

  raad in het verbeteringsproces in 

    wijze van betrokkenheid in het proces van vernieuwing 
M. Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

samenwerking met de gemeenteraad, 
college en organisatie c.q. 
betrokkenheid OR bij de 
voorbereiding, op- en vaststelling van 
het plan van aanpak. 

m. Het inplannen van een halfjaarlijks 
overleg over de aangehaalde 
veranderingen tussen het college, de 
OR, het managementoverleg en het 
presidium. 

12 planning bestuursakkoord en 
verwerking meicirculaire 

1. Instemmen met de conceptplanning 
voor de behandeling van het 
bestuursakkoord en de behandeling 
van de meicirculaire 

2. Via de griffie verzoeken een 
raadsconferentie in te plannen op 25 
juni a.s.  

3. Via de griffie verzoeken een extra 
raadsvergadering in te plannen op 10 
juli a.s. 

 

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

13 Beëindiging recht van opstal 
HC Hockeer 

Instemmen met het beëindigen van het  
recht van opstal op perceel Margraten F  
461 onder de voorwaarde dat de raad op 
 8 mei 2018 instemt met een aanvullende  
investering (voorfinanciering) van  
maximaal € 300.000,- voor de vervanging 
van het 2e kunststof zandveld Hv  
Hockeer en een kunststof waterveld 

Conform advies. 

14 1. Gunning opdracht 
inventarisatie agrarische 
bouwkavels  

2.   Buitengewoon  
      buitengebied -  

1. De opdracht inzake de inventarisatie 
agrarische bouwkavels voorlopig te 
gunnen aan Werkbank BV tegen een 
prijs van € 62.200,-- excl. BTW  en 
conform offerte d.d.  15 maart 2018. 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

    Programmaplan 2. Aan mw. J. Starren, Projectmanager, 
mandaat tot te kennen om, na afloop 
van de stand-still termijn van 10 dagen 
na voorlopige gunning, als geen 
geding aanhangig is gemaakt bij de 
Rechtbank, definitief te gunnen aan 
Werkbank BV. 

3. Kennis te nemen van het 
Programmaplan Buitengewoon 
Buitengebied; 

4. Kennis te nemen van de 
opdrachtverlening aan Marco Sieckers 
Advies en Management voor fase 1 
(‘ophaalfase’). 

15 Welstandsplan bouwen 
woonhuis Herkenrade 
ongenummerd (tussen 9 en 
11) te Sint Geertruid 

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

Conform advies. 

16 Invulling Koninklijk fort 
Navagne 

1. Kennis nemen van de resultaten van 
fase 1 (onderzoeksfase) van het 
project en deze fase afronden; 

2. In principe instemmen met het 
bijgevoegd projectvoorstel; 

3. Instemmen met het opstarten van het 
project Navagne fase 2 
(uitwerkingsfase); 

4. Instemmen met het voorgestelde 
budget, zijnde € 15.000,- en 
beschikbaar stellen als onderdeel van 
het jaarprogramma LOP 2018. 

1 t/m 4. Voor kennisgeving aangenomen. College wil het 
doorgeleiden naar de onderhandelingstafel rondom de 
coalitie. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

17 Offerteaanvraag 
landschappelijk 
inrichtingsplan en 
compensatieplan 

1. Instemmen met de offerteaanvraag 
landschappelijk inrichtings- en 
compensatieplan, waarbij uitgangspunt 
voor gunnen is: laagste prijs. 

2. ViForis BV, Heusschen Copier en 
Bureau Verbeek vragen om een offerte 
uit brengen.  

3. In de beoordelingscommissie zitting te 
laten nemen de projectleider en een 
medewerker AJZ 

Aangehouden. 

18 Bijraming budgetten sociale 
zekerheid 

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. 

19 Machtiging 
Aandeelhoudersvergadering 
Rd4 

Wethouder Custers machtigen voor  
aandeelhoudersvergadering  NV  
Reinigingsdiensten Rd4 d.d. 17-5-2018 

Conform advies. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 8-5-2018 

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



      

 

 


