
      

 

Notulen openbare collegevergadering 27-06-2018 
 

Aanwezig: 
 

Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Dreessen, W.H.J. (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder) 
Severeijns, M.F.M.E. (Secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 27-06-
2017 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 19-06-
2018 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 25-06-
2018 

Vaststellen. Conform advies. 

4 Het aanleggen van een 
mountainbiketrail op Het 
Tiende Vrij (voormalig 
stortplaats) aan de Ir. 
Rocourstraat te Eijsden 
 

Geen medewerking te verlenen aan het 
principeplan voor het aanleggen van een 
mountainbiketrail op Het Tiende Vrij, Ir. 
Rocourstraat te Eijsden. 

Aanhouden. 

5 Het plaatsen van een logo 
op het dak (Fair Play) op de 
locatie Burgemeester Frans 
Cortenraadstraat 12, 6247 
NZ te Gronsveld 

Weigeren van de aanvraag 
omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van een logo op het dak (Fair Play) op de 
locatie Burgemeester Frans 
Cortenraadstraat 12 in Gronsveld. 
 

Conform advies, met de voorwaarde dat de terug-koppeling van 
onze reactie eerst mondeling en vervolgens schriftelijk aan het 
betreffende bedrijf medegedeeld wordt. 
 

6 Rapport toezicht informatie 
Kinderopvang Eijsden-
Margraten 2017 

1. Vaststellen van het rapport 
‘toezichtinformatie Kinderopvang 
Eijsden-Margraten’ in 2017. 

2. Het rapport ter kennisname aan de 
onderwijsinspectie zenden. 

3. Akkoord te gaan met de publicatie op 
www.waarstaatjegemeente.nl. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

4. Een samenvatting van het verslag ter 
kennisname aan de gemeenteraad te 
zenden. 

7 Mandaat inkoop jeugd 2019 
 

1. Te besluiten het college van 
burgemeester en wethouders van 
Maastricht te mandateren c.q. te 
machtigen voor de voorbereiding van 
de verwerving jeugdhulp 2019 voor:  

a. De aanbesteding Crisishulpverlening;  
b. De subsidiëring van de gecertificeerde 

instellingen voor Jeugdbescherming/ 
Jeugdreclassering;  

c. De subsidiëring van het 
doelgroeparrangement Onderwijs 
Jeugd;  

d. Begeleiding individueel en groep voor 
2019 via een aangepaste vorm van 
bestuurlijk aanbesteden;  

e. De inkoop van alle overige 
jeugdhulparrangementen zoals Verblijf 
via de gebruikelijke methode van 
bestuurlijk aanbesteden 
(tegenwoordig: open house). 

2. Daartoe te besluiten de gemeente 
Maastricht aan te merken als 
aanbestedende dienst; 

3. Het onder 1 verleende mandaat gaat 
in op 1 juli 2018 en duurt tot de 
inwerkingtreding van de 
centrumregeling inkoop jeugdhulp 
regio Zuid-Limburg 2019. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

8 Herinrichting Breusterstraat/ 
Raadhuisstraat te Eijsden 

1. Het (concept) bestek “Herinrichting 
Breusterstraat / Raadhuisstraat” 
besteknummer 18254.1 inclusief 
bijlagen - d.d. juni 2018” te 
accorderen; 

 
2. Kennis te nemen van de 

kredietraming op basis van de 
bestekraming en overeenkomstig 
vigerend aanbestedingsbeleid 
Eijsden-Margraten hiervoor een 
meervoudige onderhandse 
aanbesteding (op uitnodiging) te 
starten; 

3. Gezien de huidige marktsituatie en in 
afwijking van het protocol 
aanbestedingen hiervoor 8 in plaats 
van 3 tot 5 inschrijvers uit te nodigen; 

4. Na positief gunningsadvies de 
laagste inschrijver opdracht verlenen 
voor uitvoering van de werken; 

5. Het afdelingshoofd mandateren om 
binnen voornoemd kredietbesluit de 
opdrachtverlening voor uitvoering 
van de werken, directie- en toezicht 
en milieukundige begeleiding verder 
af te handelen. 

Conform advies, met dien verstande dat het college een beperkte 
wijziging voorstelt op de inrichting. 

9 Buitenladnse dienstreis 
Burgemeester Akkermans 

1. In te stemmen met de buitenlandse 
dienstreis van burgemeester 
Akkermans naar Mirande van 21 juni 
t/m 24 juni 2018 in het kader van het 
World Assembly-Cittaslow 
International; 

2. Bijgevoegd verslag betreffende de 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

buitenlandse dienstreis te verzenden 
aan de Raad. 

 
 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 03-07-2018 

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


