
      

 

Notulen collegevergadering 13-11-2018 
 

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 13-11-
2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 6-11-
2018 

Vaststellen.  

3 Verslag ten behoeve van 
horizontale verantwoording 
archieven 2018 

1. Vaststelling verslag ten behoeve van 
horizontale verantwoording archieven 2018. 

2. Het verslag ten behoeve van horizontale 
verantwoording archieven 2018 ter 
accordering voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 

3. Het vastgestelde en geaccordeerde verslag 
ten behoeve van horizontale verantwoording 
archieven 2018 te doen toekomen aan de 
provinciaal toezichthouder. 

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

4 Verzoek om bijdrage in 
kosten erfafscheiding 

Verzoeker mededelen dat u bereid bent  
om een bijdrage te doen in de kosten  
erfafscheiding ten bedrage van € 2100,--  
onder de voorwaarden dat ter  
afscherming van zijn perceel een  
erfafscheiding wordt geplaatst, zoals  
aangegeven in de offerte en  
overeenkomend met de erfafscheiding  
aan de noordzijde van het pad. Dat  
middels een overeenkomst wordt  
vastgelegd dat hij gehouden is, op straffe 
van een boete, deze erfafscheiding  
minimaal gedurende 5 jaar na aanplant te 
onderhouden en in stand te houden. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Plan van aanpak Personen 
met verward gedrag, 
bouwstenen voor maatwerk 
 

1. Vaststellen van het 'Plan van aanpak 
Personen met Verward Gedrag Bouwstenen 
voor maatwerk oktober 2018', met inbegrip 
van de afzonderlijke projecten.  

2. De gemeenteraad informeren via bijgevoegde 
Raadsinformatiebrief. 

 

1. Conform advies. 
 
 
 
2. Conform advies. 

6 In procedure brengen 
ontwerp bestemmingsplan 
Poelveld, kavels oostzijde 

1. In te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Poelveld: kenmerk 
NL.IMRO.1903.BPPVELD02-ON01;  

2. Het ontwerp bestemmingsplan met ingang 
van 21 november 2018 gedurende 6 weken 
ter inzage leggen. 

1. Conform advies. 
 
 
2. Conform advies. 

7 Planschadebesluit Mgr. 
Willigersstraat  9 Gronsveld 

De ingediende aanvraag om  
tegemoetkoming in planschade ex. Artikel 
6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, af te 
wijzen, aangezien de planologische maatregel  

niet heeft geleid tot een nadeliger positie, 
waaruit schade in de vorm van 
waardevermindering is voortgevloeid, die 
mogelijk op de voet van artikel 6.1 Wro voor 
tegemoetkoming in aanmerking zou kunnen 
komen. 

 

Conform advies. 

8 Planschadebesluit Mgr. 
Willigersstraat 7 te Gronsveld 

De ingediende aanvraag om  
tegemoetkoming in planschade ex. Artikel 
6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, af te 
wijzen aangezien de planologische  
maatregel niet heeft geleid tot een  
nadeliger positie, waaruit schade in de  
vorm van waardevermindering is  
voortgevloeid, die mogelijk op de voet  
van artikel 6.1 Wro voor tegemoetkoming  
in aanmerking zou kunnen komen. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9 Voorraadagenda Raad 2019 1. Instemmen met de Voorraadagenda van de 
Raad voor het kalenderjaar 2019; 

 
 
 
 
2. De Voorraadagenda 2019 ter instemming aan 

te bieden aan de Raad 
 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat het  
    college voor wat betreft de participatiegraad voor een  
    aantal trajecten afwijkend besluit en een tweetal  
    projecten doorgeschoven worden: Integraal  
    Beleidsplan Openbare Ruimte naar december 2019 
    en de Woonvisie naar april 2019; 
2. Conform advies besloten. 

10 Subsidieverzoek aansturing 
uurwerk en klokken 
monumentale kerktoren te 
Cadier & Keer 

In te stemmen met het verlenen van een  
subsidiebedrag van €509,- zijnde 10%  
van de totale projectkosten voor het  
vernieuwen van de aansturing van het  
uurwerk en klokken van de monumentale  
kerktoren van de H. Kruisverheffing te  
Cadier en Keer. 

Conform advies. 

11 Pisartlaan, overschrijding 
budget openbaar groen 

Besluiten om de kosten voor kap en  
herplant, geraamd voor 2017, te dekken  
met middelen uit het regulier onderhoud  
groen 2018 en de daarmee gepaard  
gaande overschrijding meenemen in de  
bestuursrapportage 2018-02, t.w.v. €  
64.010. 

Aangehouden. 

12 aanbesteding 
gladheidbestrijding 

1. Voor gladheidbestrijdingsseizoen 2018 – 2019 
af te wijken van inkoop – en 
aanbestedingsbeleid en schriftelijk 
vastleggen, met firma van den Houdt,  dat zij 
garant staan voor de uitvoering van de 
gladheidbestrijding gedurende het 
gladheidbestrijdingsseizoen 2018 – 2019, 
onder dezelfde condities als in het 
vastgestelde uitvoeringsplan 
gladheidbestrijding van 29 oktober 2013. 

2. Uiterlijk 01 juni 2019 nieuw beleidsplan 

1. Vigerend Gladheidbestrijdingsbeleid verlengen 
    voor onbepaalde tijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Meervoudig onderhandse aanbesteding opstarten voor 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

gladheidbestrijding inclusief uitvoeringsplan 
2019-2023 vast stellen. 

3. De werkingsduur van het beleidsplan 
gladheidbestrijding en werkingsduur van het 
uitvoeringsplan gladheidbestrijding gelijk te 
laten lopen (1 november 2019 tot 1 april 
2023). 

 
4. Akkoord gaan met opstarten aanbesteding 

‘uitvoering gladheidbestrijding’ (1 november 
2019 tot 1 april 2023) na vaststelling van het 
beleidsplan en uitvoeringsplan.  

5. Afdelingshoofd openbare ruimte te 
mandateren om voorlopige en definitieve 
opdracht te gunnen. 

 

    de gladheidbestrijding in de winterseizoenen 2018- 
    2019 tot en met 2021-2022. 
3. Hiervoor de volgende partijen uitnodigen: 
    · Firma van den Houdt uit Banholt; 
    · Loonwerkersbedrijf Smeets uit Eijsden; 
    · Sluismans landscaping uit Eckelrade; 
    · RD4 uit Heerlen; 
    · Dirix Elsloo bv uit Elsloo. 
 
4. Afdelingshoofd OR mandateren voor  
    opdrachtverstrekking gladheidbestrijding, voor de  
    periode van seizoen 2018-2019 tot en met seizoen  
    2021-2022, na uitkomst van de aanbesteding. 
5. Firma van den Houdt opdracht te gunnen voor  
    uitvoering gladheidbestrijding gedurende de  
    looptijd van de aanbesteding. 

13 Cameratoezicht Voorgesteld wordt om in te stemmen met: 
1. Het inzetten van cameratoezicht inclusief 

onderhoud en het uitlezen van de beelden 
met goedkeuring van de politie op de 
bedrijventerreinen te Eijsden, Gronsveld en 
Margraten en het retailpark te Gronsveld; 2. 

2. De verdere uitwerking van het project te 
beleggen bij een voorbereidingsgroep binnen 
het team Openbare Ruimte met advisering 
van AJZ en OOV en waar nodig met 
ondersteuning van de gemeente Maastricht. 

 

1. Conform advies  
 
 
 
 
 
2. conform advies besloten, met dien verstande dat  
    aansluiting wordt gezocht bij het project Snel intranet  
    op bedrijventerreinen, indien na het onderzoek van de  
    pro’s en contra’s dit verstandig lijkt. 

14 2e bestuursrapportage 2018, 
overhevelen budgetten van 
2018 naar 2019 

 

1. Kennis nemen van de door de vakafdelingen 
voorgestelde overhevelingen van budgetten 
van 2018 naar 2019, alsmede het advies van 
Financiën hierop. 

2. Op basis van 1. (niet overhevelingen) 
meenemen in de tweede bestuursrapportage 

1. Voor kennisgeving aangenomen, mits de wijzigingen 
worden doorgevoerd op de nummers 5,6, 15 en 16; 
 
 
2. Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen  
    conform advies besloten. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 

 

 

2e Bestuursrapportage 2018 

2018. 
 
 

 
1. 2e bestuursrapportage 2018 met bijlage 1 

financieel 2018 en bijlage 2 meerjarig 2019-
2022 ter vaststelling aan de raad aanbieden 

2. Projectenboek (bijlage 3) ter kennisname aan 
de raad aanbieden 

3. Budget neutrale programma overschrijdende 
begrotingswijziging ter vaststelling aan de 
raad aanbieden, bijlage 4 

4. Negatief begrotingsaldo voorlopig “parkeren” 
in afwachting van de Jaarrekening 2018.  

5. Budget neutrale wijziging (college 
bevoegdheid)binnen de programma’s 
vaststellen. 

 
 
 
 
1. conform advies  
 
 
2. conform advies besloten, mits de wijzigingen worden  
    overgenomen 
3. na wijzigingen in overleg met de portefeuillehouder  
    conform advies besloten 
 
4. niet akkoord 
 
5. na wijzigingen in overleg met de portefeuillehouder  
    conform advies besloten. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 20-11-2018 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


