
      

 

Notulen collegevergadering 17-9-2019 
 

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) 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 
17-9-2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 
10-9-2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Deelname aan diverse VNG 
aanbestedingen 

Deelname aan de aanbestedingen GT-Print, GGI-
veilig en GT-Softwarebroker bij VNG-Realisatie 
kenbaar te maken. 

Conform advies. 

4 Raadsvoorstel 
Controleprotocol en 
normenkader 2019 

Het college wordt geadviseerd: 
1.  Het controleprotocol en normenkader 2019 ter 

vaststelling aan de raad voor te leggen. 
2.  De interne regelgeving van de gemeente 

Eijsden-Margraten met betrekking tot de drie 
decentralisaties voor 2019 uit te sluiten van het 
normenkader. Dit is afgestemd met de externe 
accountant. 

1. Conform advies. 
 
 
2. Conform advies. 

5 Besluit op bezwaar Vroelen 
27A te Noorbeek 

1. Het advies van de commissie over te nemen; 
2. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk te 

verklaren; 
3. Het ingediende bezwaarschrift ongegrond te 

verklaren. 
 

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

 

6 Raadsvoorstel: 
Centrumregeling Verwerving 
Wmo ondersteuning en 
Beschermd Wonen 
Maastricht-Heuvelland 2019 

1. Instemmen met de voorliggende 
Centrumregeling Verwerving Wmo 
ondersteuning en Beschermd Wonen 
Maastricht-Heuvelland 2019. 

 

1. Conform advies besloten, onder de volgende 
voorwaarden dat: 
- de kosten voor de uitvoering op het niveau van 
2019 voor 3 jaar bevroren worden (dus op een 
niveau van 26.500 euro) los van loon- en 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

  
 
 
 
 
2. De raad toestemming vragen voor het aangaan 

van de Centrumregeling Verwerving Wmo-
ondersteuning en Beschermd Wonen 
Maastricht-Heuvelland 2019, conform ex artikel 
1, tweede lid Wet gemeenschappelijke 
regelingen. 

 

prijsindexaties; 
- de Centrumregeling voor onbepaalde tijd kan 
worden aangegaan, maar wel op voorwaarde dat de 
gemeente de eerste 2 jaar (2020 en 2021) er zonder 
financiële consequenties uit kan stappen; 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
de vragen omtrent reële tarieven z.s.m., doch niet 
later dan vóór de definitieve vaststelling van de 
centrumregeling (na toestemming van de raad) en 
de vaststelling van de SLA, dienen te worden 
beantwoord door de centrumgemeente. 
 

7 Herinrichting Diepstraat, 
Eijsden 

1. Bijgevoegd bestek 2019-GNS-06 Herinrichting 
Diepstraat, Eijsden incl. tekeningen en overige 
bijlagen accorderen; 

2. Conform het vigerend aanbestedingsbeleid het 
project meervoudig onderhands aan te 
besteden en hierbij de navolgende 6 
aannemers uit te nodigen: 

 ● Van Mourik Limburg Civiel BV; 
 ● BLM Wegenbouw; 
 ● KWS Infra; 
 ● Strabag B.V. Infra; 
 ● Van de Kreeke wegenbouw NV; 
 ● Strukton Civiel. 
3. Akkoord gaan met het gunningscriterium 

‘laagste prijs’. 
 

1. Conform advies.  
 
 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
er een gedegen communicatietraject wordt ingericht 
middels het instellen van een centraal infocentrum 
zodat vragen en klachten snel afgehandeld kunnen 
worden en waarbij de kernboodschap is het bieden 
van een kwaliteitsimpuls aan een uniek historisch 
gebied en het vergroten van de belevingswaarde. 
 
 
 
3. Conform advies.  

8 Cameratoezicht Eijsden-
Margraten, aangepast 
conform besluit 16-7-2019  

1. Akkoord gaan met de aangepaste financiële 
dekking van het project; 

2. Een keuze maken in het aantal aan te schaffen 
camera’s. 

1. Niet akkoord. 
 
2. Akkoord met het aanschaffen van 4 vaste en  
    4 mobiele camera’s. 
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Vastgesteld in de B&W vergadering 24-9-2019 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De waarnemend secretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
          François Kool    Dieudonné Akkermans 
 


