
      

 

Notulen collegevergadering 10-12-2019 
 

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 10-12-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 03-12-
2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Herinrichting wegen 
omgeving Veldje. 
(Kapittelherenstraat, 
Irenestraat, Kriekenstraat, 
Margrietstraat en 12e 
Septemberstraat). 

1. Het (concept) bestek 'Herinrichting wegen 
omgeving Veldje' besteknummer 19329.1 
inclusief bijlagen - d.d. 14 november 2019' 
te accorderen; 

2. Kennis te nemen van de kredietraming op 
basis van de directieraming en 
overeenkomstig vigerend 
aanbestedingsbeleid Eijsden-Margraten 
hiervoor een meervoudige onderhandse 
aanbesteding (op uitnodiging) te starten; 

3. Gezien de huidige marktsituatie en in 
afwijking van het protocol aanbestedingen 
hiervoor 7 in plaats van 3 tot 5 inschrijvers 
uit te nodigen; 

4. Na positief gunningsadvies de laagste 
inschrijver opdracht verlenen voor uitvoering 
van het de werken; 

5. Het afdelingshoofd openbare ruimte 
mandateren om binnen voornoemd 
kredietbesluit de opdrachtverlening voor 
uitvoering van de werken, directie- en 
toezicht, milieukundige begeleiding en 
incidentele kleine opdrachten verder af te 
handelen. 

1. Conform advies. 
 
 
2. Voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
 
3. Conform advies.  
 
 
4. Conform advies.  
 
5. Conform advies.  
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4 Vraag raadslid H. Koene 
artikel 36 RvO mbt 
afvalkosten 

In te stemmen met bijgaande antwoordbrief 
aan mevrouw Koene betreffende de artikel 36 
vragen mbt. afvalkosten 

Conform advies. 

5 Aanvraag omgevings-
vergunning EverZinc op de 
locatie Muggenweg 2, 6245 
AB  Eijsden 

Advies te versturen naar GS naar aanleiding 
van de aanvraag omgevingsvergunning van 
EverZinc Nederland BV voor de locatie 
Muggenweg 2 te Eijsden. 
 

Conform advies. 

6 Vaststelling 
prestatieafspraken 2020 

1. In te stemmen met de bijgevoegde concept-
afspraken over de volkshuisvestelijke 
kerntaken met de corporaties voor 2020. 

2. Mandaat toe te kennen aan de 
portefeuillehouder volkshuisvesting voor het 
ondertekenen van de afspraken.  

3. De getekende afspraken ter kennisname te 
sturen aan de raad. 

1. Conform advies besloten, met dien verstande 
dat de ambtenaar Wonen wordt uitgenodigd 
voor de collegevergadering medio januari 
2020 om de inhoud nader te bespreken en te 
verdiepen in relatie tot de 
opgaven/vraagstukken die leven binnen het 
college. 

2. Conform advies. 
3. Conform advies. 

 

7 Collectieve aanbesteding 
publieke laadinfrastructuur 
onder leiding van de 
gemeente Maastricht 
 

1. Deel te nemen aan de gezamenlijke 
aanbesteding voor publieke 
laadinfrastructuur; 

2. Mandaat te verlenen aan de gemeente 
Maastricht, waaronder o.a. beoordeling, 
uiten gunningsbeslissing en definitieve 
gunning, in het kader van de gezamenlijke 
aanbesteding, genoemd onder 1. 

3. De burgemeester te verzoeken om volmacht 
te verlenen aan de gemeente Maastricht om 
de gemeente Eijsden - Margraten te 
vertegenwoordigen bij de gezamenlijke 
aanbesteding, genoemd onder 1, en het 
ondertekenen en beheren van de uit de 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

gezamenlijke aanbesteding voortvloeiende 
overeenkomst; 

 

 
 
 

                                                                             Vastgesteld in de B&W 
vergadering 17-12-2019 

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


