
      

 

Notulen collegevergadering 07-07-2020 
 

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 07-07-2020. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 30-06-2020. 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Gezamenlijke reactie 
Middengebied t.a.v. 2e concept 
POVI. 

Geadviseerd wordt akkoord te gaan met: 
1.  de woordvoering door Ramaekers/Van 

den Broek namens het middengebied 
tijdens het webinar op 10 juli as; 

2.  de korte reactie zoals opgenomen in de 
bijgevoegde memo; 

3.  een gezamenlijke zienswijze bij formele 
tervisielegging van de POVI in september 
(aanvullend op individuele en regionale 
zienswijzen). 

 

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

4 Raadsinformatiebrief Bibihuis. In te stemmen met bijgevoegde  
Raadsinformatiebrief. 

Conform advies. 

5 Brief HETON inzake afzien 
steunmaatregelen. 

Bijgevoegde brief aan Heton verzenden. Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Infrastuctuur bestemmingsplan 
Karreweg fase 2 en 
Mheerderweg Noord Banholt. 

1. Het starten van de 
aanbestedingsprocedure 
planvoorbereiding en 
uitvoeringsbegeleiding via een 
meervoudige onderhandse aanbesteding; 

2. Na het gereed komen van het bestek 
aanbesteden via een meervoudige 
onderhandse aanbesteding en het 
uitvoeren van de werken; 

3. Het afdelingshoofd openbare ruimte 
mandateren voor de totale uitvoering en 
opdrachtverlening voor de 
werkzaamheden van beide projecten; 

4. Erik Hurkens mandateren tot 
opdrachtverlening binnen de in dit advies 
genoemde financiële kaders. 

 

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

7 MIP project 'Koningswinkel in 
Margraten' (aanbesteding). 

1. Kennis nemen van bijgevoegd bestek, 
tekeningen en overige bijlagen; 

2. Akkoord gaan om het project meervoudig 
onderhands aan te besteden en hiervoor 
vijf aannemers uit te nodigen; 

3. Akkoord gaan met het EMVI 
gunningcriteria laagste prijs; 

4. Het afdelingshoofd mandateren om de 
aanbestedingsprocedure af te handelen 
incl. opdracht verlening, mits de 
projectkosten passen binnen het 
kredietbesluit. 

 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

8 Markt Eijsden verplaatsen naar 
Kerkplein Breust. 

1. Akkoord te gaan met  het verplaatsen van 
de markt naar het Kerkplein in Breust. 

2. Marktreglement Eijsden-Margraten 2020 
vaststellen. 

 

Aanhouden. 

9 Zienswijze voorgenomen bouw 
en exploitatie van een 
thermische energiecentrale voor 
biomassa te Visé - Lixhe (B). 

Zienswijze kenbaar maken tegen de 
voorgenomen bouw en exploitatie van de 
thermische energiecentrale voor biomassa 
te Visé – Lixhe (B) conform concept-brief. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat het 
vervolgtraject met medeoverheden wordt opgepakt en 
reactie naar gemeenteraad wordt verzonden. 
 

10 Terugkoppeling resultaten 
verdiepende raadssessies 
kadernota 2021. 

In te stemmen bijgevoegde 
raadsinformatiebrief betreffende de 
raadssessies Kadernota 2021. 

Conform advies. 

 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 14-07-2020 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
          Mari-An Gerits   Dieudonné Akkermans 
 


