
      

 

Notulen collegevergadering 17-07-2018 
 

Aanwezig: 
 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 17-07-
2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 11-07-
2018 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Preventieve logopedie 1. Continuering van het product ‘preventieve 
logopedie 0-12 jaar’; 

2. Verlenging van het huidige contract 
logopedische dienstverlening met één jaar 

Akkoord, met dien verstande dat in Q1 2019 een 

nieuw aanbestedingsvoorstel voorligt. 

 

4 Principeverzoek voor het 
bouwen van een schuur voor 
de stalling van een tractor en 
aanhangwagen, opslag van 
hout en berging van 
gereedschappen op de 
locatie Keunestraat 
ongenummerd, 6267 CP te 
Cadier en Keer. 

Geen principemedewerking te verlenen aan het 
bouwen van een schuur voor de stalling van een 
tractor en aanhangwagen, opslag van hout en 
berging van gereedschappen op de locatie 
Keunestraat ongenummerd,  
6267 CP te Cadier en Keer. 

Akkoord met het voorstel en initiatiefnemer wijzen op 

de bouwmogelijkheden op het achtererf van de eigen 

woning. 

 

5 Interreg-project XBMob 1.    Instemmen met de 
   samenwerkingsovereenkomst XBMob 

2.    Instemmen met de verklaringen 
   omtrent staatssteun en entiteit 

3.    Mandateren van de 
   gemeentesecretaris om de   
   verklaringen te ondertekenen 

4.    De niet-gedekte uitgaven ad € 17.469 
   in het dienstjaar 2022 opnemen in  

       de begroting 2019-2022. 

Akkoord, conform voorstel. 

 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Subsidieaanvraag 
promotiefilm ontvangen van 
Stg. Adoptie Graven 
Amerikaanse Begraafplaats 
Margraten. 
 

Ten behoeve van Stg. Adoptie Graven 
Amerikaanse Begraafplaats een eenmalige 
financiële bijdrage te verlenen van € 3.000 
voor het realiseren van een promotiefilm. 
Aan deze subsidieverlening de voorwaarde 
te verbinden dat de gemeente deze film 
rechtenvrij kan gebruiken. 
  
In de tweede bestuursrapportage 2018  
€ 3.149 bij te ramen. 
 

Akkoord, conform voorstel. 

 

7  Collegevoorstel startnotitie, 
uitvraag en gunningscriteria 
Gebiedsvisie middenterras 

1. De aangepaste Startnotitie Gebiedsvisie 
Middenterras vaststellen; 

2. 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; 

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

4. In het beoordelingsteam zitting te laten 
nemen de wethouders Jacobs en 
Dreessen, Julie Starren (projectbureau) en 
de projectleider Jos Broers. 
 
 

Akkoord, met dien verstande dat twee nationale 

landschapsbureau’ s worden toegevoegd aan de lijst 

van uit te nodigen partijen. 
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8 MIP project: Klein Welsden 1. Kennis te nemen van bijgevoegd 
(concept)bestek, tekeningen en overige 
bijlagen; 

2. Akkoord te gaan om het project meervoudig 
onderhands aan te  

 
besteden en hier voor vijf aannemers uit te 
nodigen: 

3. Akkoord te gaan met het gunningscriteria 
‘laagste prijs’; 

4. Het afdelingshoofd te mandateren om de 
aanbestedingsprocedure af te handelen incl. 
opdracht verlening, mits de projectkosten 
passen binnen het kredietbesluit; 

Akkoord, met dien verstande dat de breedte van de 

rode fietssuggestiestroken in overleg met de 

portefeuillehouder vanuit de verkeersveiligheid nader 

bekeken wordt en bij voorkeur naar een maximale 

maatvoering gebracht wordt. 

 

 

 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 24-07-2018 

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


