
      

 

Notulen collegevergadering 14-4-2020 
 

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) 
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris) 
Kool, F. (Loco-secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 14-4-
2020 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 7-4-2020 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Art 36 RvO vraag inzake 
bodemverontreiniging door 
gebruik rubber korrels  

Instemmen met beantwoording van artikel 36 RvO  
inzake maatregelen om bodemvervuiling tegen te gaan 
van rubber korrels buiten de velden. 
 
 

Conform advies. 

4 Besluit op bezwaar inzake 
de standplaatsvergunning 
voor een oliebollen 
verkoopwagen 
Breusterstraat Eijsden van 
27 november 2019 

1. Het bezwaar inzake de standplaatsvergunning ten 
behoeve van het plaatsen van een 
oliebollenverkoopwagen aan de Breusterstraat te 
Eijsden, nabij huisnummer 45, ontvankelijk 
verklaren; 

2. Het bezwaar inzake de standplaatsvergunning ten 
behoeve van het plaatsen van een 
oliebollenverkoopwagen aan de Breusterstraat te 
Eijsden, nabij huisnummer 45, gegrond verklaren; 

3. Een vergoeding van de proceskosten toewijzen. 

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

5 Dienstverlening aan 
statushouders 2020 

1. In te stemmen met bijgevoegde 
dienstverleningsovereenkomst met Vluchtelingwerk 
Nederland, op grond waarvan voor 2020 een 
financiële bijdrage wordt betaald van € 6.500 voor 
het bieden van juridische ondersteuning aan 
statushouders; 

2. In te stemmen met bijgevoegde offerte van Trajekt 
inzake het bieden van maatschappelijke begeleiding 

1 en 2 conform advies besloten, met dien 
verstande dat de algemene norm van het college 
vanaf heden is dat in de tabel van de financiële 
paragraaf ook de dekking verankerd dient te 
worden indien niet geput wordt uit de daarvoor 
beschikbare reguliere begrotingspost. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

aan statushouders voor het jaar 2020. 
 
 

6 Reconstructie Termaar, 
Bauwerkoul, Gen Hof 
 

1. Bijgevoegd bestek 19.051 'Reconstructie Termaar, 
Bauwerkoul, Gen Hof' d.d. 17 februari 2020 incl. 
tekeningen en overige bijlagen accorderen; 

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

3. Instemmen met het afwijken van het 
aanbestedingsbeleid door gebruik te maken van het 
gunningscriterium ‘laagste prijs’ 

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

1. Conform advies besloten, met dien verstande 
dat in de financiële tabel de dekking  integraal 
wordt inzichtelijk gemaakt en bij planning niet  
alleen de start datum wordt vermeld maar ook de 
datum dat het project gereed is. 
2. Conform advies.  
3. Conform advies.  
4. Conform advies.  
 

7  aanbesteding vakapplicatie 
sociaal team 

Op basis van het bovenstaande wordt u het volgende 
geadviseerd: 

1. Een Europese aanbesteding op te starten om tot een 
nieuwe informatievoorziening te komen.  

2. Deze aanbesteding i.s.m. de gemeenten Vaals en 
Gulpen-Wittem te organiseren, waarbij onze 
gemeente als penvoerder optreedt. 

3. Het onderdeel Participatiewet optioneel mee te 
nemen en mee te nemen wegen in de beoordeling 
(gunnen op waarde). 

4. Het afdelingshoofd Mens en Samenleving te 
mandateren om een pakket van eisen en wensen op 
te stellen. En vervolgens de voorlopig gunning  aan 
het college voor te leggen  

5. In de Eerste Bestuursrapportage 2020 een krediet 

1 t/m 4: Conform advies besloten 
5 en 6: niet akkoord, aangezien er geen positief 
meerjarig saldo meer is, en derhalve verzocht 
wordt het college binnen twee weken een 
gewijzigd financieel voorstel te doen toekomen met 
dekking vanuit het Sociaal Domein. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

beschikbaar te stellen ter hoogte van €50.000 voor 
de eenmalige implementatiekosten. 

6. De extra kosten ad. €22.543,- structureel ten laste te 
brengen van het positieve saldo in de 
Meerjarenbegroting 2021-2024 

 
 
 

8 Verzoek van Stichting 
Gemeenschapshuis 
Bemelen om in aanmerking 
te komen voor de volgende 
cyclus en financiële bijdrage 
op grond van de 
Beleidsregel subsidies 
Maatschappelijke 
Accommodaties van de 
geldende 
subsidieverordening 

De raad vragen om in te stemmen met het beschikbaar 
 stellen van een financiële bijdrage van € 56.000,00 van 
 de volgende cyclus voor Stg. Gemeenschapshuis  
Bemelen ten laste van de reserve  
gemeenschapshuizen. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
wethouder Dreessen niet deelgenomen heeft aan 
de beraadslagingen. 
Additioneel besluit: Een separaat raadsvoorstel 
voor te bereiden  
waarin de raad verzocht wordt - onder 
voorwaarden- het college de beschikking te geven 
over inzet van de bestemmingsreserve 
gemeenschapshuizen. 
 
 
 
 
 

9 Grondexploitatie 
woningbouwplan 
Mheerderweg Noord – 
aangepast raadsvoorstel 

1. Instemmen met het aangepaste raadsvoorstel over 
de grondexploitatie van het woningbouwplan 
Mheerderweg Noord in Banholt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Conform advies besloten, met dien verstande 
dat in het raadsvoorstel wordt opgenomen: 
    - separaat beslispunt dat in navolging van de  
      grondnota 2012 voor sociale huurwoningen  
      een grondprijs gehanteerd wordt van 118,56  
      euro en dit gemotiveerd in het voorstel te  
      verwerken; 
    - bij het onderdeel planning het tijdpad  
      actualiseren en het vervolgproces te schetsen  
      inhoudende dat corporaties opnieuw gevraagd 
      gaan worden om binnen de gestelde  
      kaders van de raad tot een  aanbod te komen. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

2. Instemmen met de aangepaste grondexploitatie van 
het woningbouwplan Mheerderweg Noord in Banholt. 
 
3. Instemmen met de brief aan de raad behorende bij 

het aangepaste raadsvoorstel. 
 

2. Conform advies.  
 
 
3. Conform advies. 
 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 21-4-2020 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,   
          De gemeentesecretaris, De burgemeester,  
   

 
 
 
Mari-An Gerits    Dieudonné Akkermans 

 


