
      

 

Notulen collegevergadering 09-07-2019 
 

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) 
Kool, F. (De waarnemend secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 09-07-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 02-07-
2019 

 Vaststellen. 

3 Project St. Geertruid 1. Instemmen met het conceptbestek en 
uitwerken tot een definitief bestek; 

2. Instemmen met het opnemen van de 
werkzaamheden in de Bukel binnen het 
project Fietspad Bukel; 

3. Hoofd Openbare Ruimte mandateren om 
opdracht te verlenen voor het aanpassen van 
5 lichtmasten binnen het beschermd 
dorpsgezicht; 

4. Het opstarten van de meervoudige 
onderhandse aanbesteding en het hoofd 
Openbare Ruimte mandateren voor de 
opdrachtverlening, mits er een positief 
gunningsadvies wordt uitgebracht. 

 

Conform advies. 

5 Informatiebrief Fixi App De informatiebrief in de bijlage voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 

Conform advies. 
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6 Verkeersveilig inrichten 
Gasthuis / Wolfshuis 

1. Kennis te nemen van bijgevoegde tekeningen 
en overige bijlagen; 

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

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

4. Akkoord gaan met de uit te nodigen 
aannemers; 

5. Het afdelingshoofd te mandateren om de 
aanbestedingsprocedure af te handelen incl. 
opdracht verlening. 

 

Akkoord conform voorstel, met dien verstande dat 
de weg langs het terras en achterkant café (binnen 
het gemarkeerde vlak) wordt meegenomen. 

7 Gezamenlijk collegevoorstel 
Uitvoeringsprogramma Van 
groen hart tot groene long - 
agenda Middengebied 

1. In te stemmen met de contouren van het 
uitvoeringsprogramma Van groen hart tot 
groene long en aan de verdere uitvoering 
inhoud te geven; 

 
 
 
 
2. In te stemmen met het uitvoeringsmodel; 
 
 
 
 
 
 
3. In te stemmen met de ontwikkeling van een 

samenwerkingsovereenkomst en een 
gezamenlijke begrotingstekst; 

 
 
4. In te stemmen met het beschikbaar stellen 

van (richtinggevend vanaf 2020) €3 per 

1. In te stemmen met de contouren van het 
uitvoeringsprogramma Van groen hart tot 
groene long en aan de verdere uitvoering inhoud 
te geven, onder de voorwaarden dat per 1 
oktober het uitvoeringsprogramma is afgerond 
en met de Provincie een deal is gemaakt, 
waarbij de middelen minimaal verdubbeld 
worden; 

2. In te stemmen met het uitvoeringsmodel, onder 
de voorwaarden dat het aanvullende advies 
Soete wordt meegenomen in de 
organisatiestructuur en derhalve een verbinding 
wordt gelegd met ESZL en de aansturing van de 
programmalijnen compact en slagvaardig wordt 
georganiseerd en niet door 9 secretarissen 

3. In te stemmen met de ontwikkeling van een 
samenwerkingsovereenkomst en een 
gezamenlijke begrotingstekst onder de 
voorwaarde dat besluit 1 en 2 wordt 
gerealiseerd; 

4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van 
(richtinggevend vanaf 2020) €3 per inwoner per 
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inwoner per jaar voor de duur van drie jaar als 
uitvoeringsbudget en begin 2021 een 
evaluatie uit te voeren; 

 
5. In te stemmen met het door de gemeente 

Eijsden-Margraten beschikbaar stellen van € 
77.712,- per jaar voor de duur van drie jaar 
als uitvoeringsbudget; 

 
 
 
6. Zo spoedig mogelijk na de gezamenlijke 

besluitvorming (2 juli 2019) een bestuurlijk 
overleg Middengebied entameren om (alsnog) 
een gezamenlijk besluit af te hechten. 

jaar voor de duur van drie jaar als 
uitvoeringsbudget en begin 2021 een evaluatie 
uit te voeren onder de voorwaarden dat besluit 1 
en 2 wordt gerealiseerd; 

5. Op grond van het gestelde onder beslispunt 4, in 
te stemmen met het door de gemeente Eijsden-
Margraten beschikbaar 
stellen van € 77.712,- per jaar voor de duur van 
drie jaar als uitvoeringsbudget, onder de 
voorwaarde dat besluit 1 en 2 wordt 
gerealiseerd; 

6. Zo spoedig mogelijk na de gezamenlijke besluit -
vorming (2 juli 2019) een 
bestuurlijk overleg Middengebied entameren om 
(alsnog) een gezamenlijk besluit af te hechten. 

7.   Na afronding punt 6 actief de raden informeren  
      middels een RIB die aansluit bij de besluit- 
      vorming. 
 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 16-07-2019 

 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De waarnemend secretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
          François Kool    Dieudonné Akkermans 
 


