
      

 

Notulen collegevergadering 27-11-2018 
 

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 27-11-
2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 20-11-
2018 

Vaststellen. Conform advies, met dien verstande dat: 

agendapunt 7 aangevuld  
moet worden met de opdracht van het college om alle 
verenigingen (opgenomen in de subsidieverordening) binnen 
de gemeente te benaderen. 

 

3 Verlenen ontheffing 
inburgeringsplicht 

1. Ontheffing te verlenen van de 
inburgeringsplicht; 

2. Betrokkene te informeren middels 
bijgevoegd concept-besluit. 

1. Conform advies 
2. Conform advies. 

4 Zorginkoop Wmo/Beschermd 
Wonen 2019 

1. Instemmen met de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst tussen 
gemeenten en zorgaanbieders gericht 
op het proces van bestuurlijk 
aanbesteden tot en met 2022 aan te 
gaan en daartoe de bijgevoegde tekst 
van de samenwerkingsovereenkomst 
vast te stellen (bijlage 1); 

2. De aflopende 
dienstverleningsovereenkomsten 
(DVO) betreffende inkoop in het kader 
van de Wmo en Beschermd Wonen 
tussen gemeenten en zorgaanbieders 
(raamovereenkomst) voor 2019 te 
actualiseren en daartoe de 
bijgevoegde tekst van de nieuwe 

1. Conform advies 
2. Conform advies 
3. Conform advies 
4. Conform advies. 
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dienstverleningsovereenkomst vast te 
stellen (bijlage B 2 en bijlage 3); 

3. Instemmen met de verdere 
doorontwikkeling van de inkoop in het 
kader van de Wmo en Beschermd 
Wonen en daartoe de bijlagen bij de 
DVO voor 2019 vast te stellen 
(bijlagen 4 t/m 11); 

4. Afdelingshoofd van de afdeling Mens 
en Samenleving te machtigen op basis 
van deze contractstukken DVO's met 
de zorgaanbieders aan te gaan, 
conform de bijgevoegde volmacht. 

5 Pisartlaan, overschrijding 
budget openbaar groen 
 

1. Instemmen met het dekken van de 
kosten voor kap en herplant, geraamd 
voor 2017, met middelen uit het 
regulier onderhoud groen 2018; 

2. De daarmee gepaard gaande 
overschrijding meenemen in de 
bestuursrapportage 2018-02, t.w.v. € 
64.010. 

1. Conform advies 
2. Conform advies. 

6 Voorstel besluitvorming 
voormalige LTS-gebouw 
Cadier en Keer 

1. De voortgangsnotitie ‘Notitie LTS 
Locatie versie 31-10-2018 versie 1.4’ 
inclusief de bijlagen 1 t/m 4 
vaststellen; 

2. De ‘overeenkomst Gemeente Eijsden 
Margraten en Alterius 13112018’ en 
het bijbehorende ‘Plan van aanpak 
processen artikel 14 31 oktober 2018’ 
vaststellen; 

3. Wethouder Custers mandateren voor 
het verlenen van toestemming voor 
‘medegebruik’ conform artikel 5 van de 
overeenkomst; 

1. conform advies  
2. met dien verstande met 1  
    april 2019 als ultieme datum; 
3. conform advies  
4. conform advies, met dien  
    verstande dat het college  
    soberheid wil betrachten,  
    gezien de korte termijn  
    waarop duidelijkheid wordt  
    gegeven door de huidige  
    gebruiker (1 april 2019). Dat  
    betekent dat er geen  
    opdracht wordt gegeven voor 
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4. Een krediet van € 285.000 (afgerond) 
beschikbaar te stellen uit het restant-
totaal investeringsbudget van € 
1.400.000 en wethouder Custers te 
mandateren voor de uitgaven ten laste 
van dit krediet; 

5. Wethouder Custers mandateren voor 
de goedkeuring van de 
werkzaamheden (werk-leertrajecten) in 
het kader van artikel 14.4 van de 
overeenkomst; 

6. Instemmen met het te verrekenen 
bedrag met Alterius ad € 14.095. 

7. Instemmen met de informatiebrief aan 
de Raad. 

    werkzaamheden die hier genoemd zijn, echter alleen 
    voor noodreparaties; 
5. Gewijzigd besloten: het college wil soberheid  
    betrachten, gezien de korte termijn waarop duidelijkheid  
    wordt gegeven door de huidige gebruiker (1 april  
    2019). Dat betekent dat er geen opdracht wordt  
    gegeven voor werkzaamheden die hier genoemd zijn,    
    echter alleen voor noodreparaties; 
6. conform advies  
7. Gewijzigd besloten: de raadsinformatiebrief dient  
    aangepast te worden naar aanleiding van dit besluit. 

7 Prestatieafspraken 2019 met 
corporaties 

1. In te stemmen met de bijgevoegde 
concept-afspraken over de 
volkshuisvestelijke kerntaken met de 
corporaties voor 2019. 

2. Mandaat toe te kennen aan de 
portefeuillehouder of diens 
plaatsvervanger voor het 
ondertekenen van de afspraken.  

3. De getekende afspraken ter 
kennisname sturen aan de commissie 
Fysiek en Economie. 

1. conform advies, met dien verstande dat het college de 
    huisvesting van statushouders wil verhogen van 10 
     naar 15; 
2. conform advies  
3. conform advies  
4. Additioneel besloten om Servatius een brief te  
    schrijven over duurzaamheidsambitie woningbouwlocatie  
    Parkzicht, ’t Veldje. 

8 Aanbesteding 
raamovereenkomsten :  
1. bestratings- en  
    rioolwerkzaamheden.  
2. goederenvervoer over de  
    weg. 

1. Instemmen met aanbesteding 
raamovereenkomst bestratings- en 
rioolwerkzaamheden, voor de duur van 
4 jaar met de mogelijkheid om 
maximaal een keer te verlengen met 2 
jaar, inclusief een 
verwerkersovereenkomst als bijlage. 

2. Instemmen met aanbesteding 

1. Gewijzigd besloten. Het college stemt in met de  
    aanbesteding bestratings- en rioolwerkzaamheden  
    inclusief verwerkersovereenkomst, voor de duur 
    van 4 jaar, maar er wordt geen optie tot verlenging  
    opgenomen. 
 
 
2. Gewijzigd besloten. Het college stemt in met de  
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raamovereenkomst goederenvervoer 
over de weg, voor de duur van 2 jaar, 
inclusief een verwerkersovereenkomst 
als bijlage. Hierbij wordt geen optie tot 
verlenging opgenomen.  

3. Voor beide aanbestedingen 
afdelingshoofd openbare ruimte, dhr. 
T. Ruyters, te mandateren om de 
opdracht voorlopig te gunnen. 

    aanbesteding raamovereenkomst  
    goederenvervoer over de weg inclusief verwerkers- 
    overeenkomst, voor de duur van 2 jaar, maar er wordt  
    geen optie tot verlenging opgenomen. 
 
 
 
3. Conform advies besloten, met dien verstande dat er  
    een controle plaatsvindt op het toepassen van de  
    roulatiesystematiek van het  inkoop en  
    aanbestedingsbeleid. 

9 Planologische procedure 
project “Fietspad St. 
Geertruid-Eijsden (Fietspad 
Bukel)” 

1. De bestemmingsplanprocedure op te 
starten voor de aanleg van de vrij- 
liggende fietspadvariant en hiervoor 
een vrijblijvende offerte vragen bij 
bureau Croonen/Buro5; 

2. Parallel aan de bestemmingsplan 
procedure sub 1. gelijktijdig de overige 
planuitwerking op te starten met het 
doel een meervoudige onderhandse 
aanbesteding werken te kunnen 
houden medio september 2019; 
Hiertoe zal een startnotitie worden 
voorbereid  

3. Kennis nemen van de planning en 
noodzakelijke doorlooptijd van de 
planologische procedure in 
bijgevoegde memo. 

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

10 Parkeren kern Eijsden  Het college besluit om per ommegaande de volgende 
maatregelen in de openbare ruimte te laten treffen voor de 
benodigde doorgang van de brandweer: 
1. Parkeerverbodzones Sint Christinastraat en 

Spriemenstraat uitbreiden tot Spauwenstraat 
2. In de Spriemenstraat de gehandicaptenparkeer-plaats 
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één vak verplaatsen 
3. De parkeerplaatsen in de Spriemenstraat tegenover de 

huisnummers 2 en 4 verwijderen 
4. Voor de huisnummers 1 en 3 in de Spriemenstraat drie 

nieuwe parkeervakken aanbrengen, waarvan één 
gehandicaptenparkeer 
plaats 

5. Op de hoek Aon ’t Bat en hoek Mariaplein naar Aon ’t Bat 
worden parkeerplaatsen verwijderd 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 4-12-2018 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


