
      

 

Notulen collegevergadering 18-6-2019 
 

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 18-6-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 11-6-
2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Beantwoording art. 36 vraag 
inzake waterhuishouding / 
afwatering 

Instemmen met bijgevoegde concept  
antwoordbrief op de artikel 36 vragen  
inzake waterhuishouding / afwatering. 

Conform advies. 

4 Verzoek Laadpaal Mariaplein 1. Over te gaan tot de realisatie van een 
openbare laadplein (2 palen) op de 
Vroenhof in Eijsden. 

2. Een eenmalige bijdrage t.b.v. de realisatie 
van de laadpaal twv € 2500 exclusief btw 
vrij te maken voor de aanleg van het 
laadplein en dit bedrag te putten uit het 
budget voor Duurzaamheid. 

 

Niet akkoord. 

5 Startdocument reconstructie 
Termaar, Bauwerkoul, Gen 
Hof 

1. Het MIP-project Termaar, Bauwerkoul, 
Gen Hof binnen de gestelde kaders op te 
starten; 

2. De planuitwerking van het project 
meervoudig onderhands aan te besteden, 
en hierbij de in het collegevoorstel 
opgenomen drie adviesbureaus uit te 
nodigen een offerte in te dienen, 
gebaseerd op de bijgevoegde 
uitgangspuntennotitie: 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat een  
    integrale afstemming plaatsvindt met de ont-  
    wikkeling van de Trambaanroute. 
2. Conform advies  
 
 
 
 
 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

3. Akkoord gaan met het gunningscriterium 
‘laagste prijs’; 

4. Het afdelingshoofd mandateren om het 
gunningsbesluit inclusief opdracht verder 
af te handelen, mits de projectkosten 
passen binnen het kredietbesluit. 

 
 

3. Conform advies  
 
4. Conform advies.  

6 Startnotitie Regionale 
Energiestrategie Zuid-
Limburg 

Akkoord te gaan met bijgaand aan te  
treffen Startnotitie RES Zuid Limburg en  
de daarin opgenomen beslispunten,  
daarbij rekening houdend met de tijdens  
het Bestuurlijk Overleg RES Zuid- 
Limburg op 8 mei 2019 gemaakte  
opmerkingen ten aanzien van het  
Strategisch Actieplan Middengebied Zuid- 
Limburg en grensoverschrijdende  
mogelijkheden. 
 
 
 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
nadrukkelijk de opmerkingen van Soete in het 
Middengebied leidend zijn voor het vervolgtraject. 

7 1e Bestuursrapportage 2019 1. De 1 bestuursrapportage ter vaststelling 
aan de raad aan te bieden 

 
 
 
 
2. Het negatieve saldo 2019 ad. € 881.253 
voorlopig parkeren in afwachting van de 
kadernota 2020 - 2023. 
3. Budgetneutrale programma 

overschrijdende raadswijziging ter 
vaststelling aan de raad aanbieden 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat na  
    verwerking van de besproken aanpassingen de  
    waarnemend secretaris wordt gemandateerd om  
    voor verdere afhandeling zorg te dragen, waarbij het  
    document uiterlijk vrijdag 21 juni wordt verspreid. 
 
2. Conform advies  
 
 
3. Conform advies  
 
 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

4. Budgetneutrale wijziging binnen de 
programma’s vaststellen 

4. Conform advies  

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 26-6-2019 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De waarnemend secretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
          François Kool    Dieudonné Akkermans 
 


