
      

 

Notulen collegevergadering 26-1-2021 
 

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 26-1-
2021 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 19-1-
2021 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Ontwerpbetemmingsplan 
Woningbouwplan 
Sprinkstraat - Laatbank 
Margraten 

Het ontwerpbestemmingsplan  
Woningbouw Sprinkstraat – Laatbank  
Margraten (Planidentificatienummer  
NL.IMRO.1903.BPKOM1010-ON01) op  
grond van artikel3.8 Wet ruimtelijke  
ordening in procedure brengen. 
 

Conform advies besloten met dien verstande dat het 
ontwerp (bovenaanzicht van het gebied, invulling 
plattegronden) nader wordt gepresenteerd. 

4 Benoemen stembureauleden 
verkiezingen Tweede Kamer 
17 maart 2021 en early 
voting 15 en 16 maart 2021 

1. Stembureauleden en telhulpen benoemen 
conform bijgevoegde lijsten; tevens besluiten 
dat op dagen waarop een stembureaulid niet is 
ingepland het betreffende stembureaulid wordt 
benoemd als reserve-stembureaulid; 

2. Vaststellen vergoeding stembureaulid op 15 en 
16 maart 2021: € 120,00; 

3. Vaststellen vergoeding stembureaulid op 17 
maart 2021: € 180,00; 

4. Vaststellen vergoeding stembureauleden 
telploegen op 17 maart 2021: € 16,50 per uur; 

5. Mandaat verlenen aan de leden van de 
werkgroep verkiezingen KCC om bij 
afmeldingen stembureauleden wijzigingen aan 
te brengen in de indeling en het eventueel 
benoemen van nieuwe stembureauleden bij een 
ontstaan tekort van stembureauleden. 

1. Conform advies besloten; 
 
 
 
 
2. Conform advies besloten; 
 
3. Conform advies besloten; 
 
4. Conform advies besloten; 
 
 
5. Conform advies besloten. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Brief sportraad inzake 
uitvoering sportakkoord 

De sportraad via in bijlage bijgevoegde  
brief te beantwoorden. 

Conform advies besloten. 

6 Preventie- en 
handhavingsplan alcohol en 
jeugd Zuid-Limburg 2021-
2024. 
 

De raad conform bijgaand concept  
raadsvoorstel voor te stellen om in te  
stemmen met de inhoud van het  
Preventie- en handhavingsplan alcohol  
en jeugd Zuid-Limburg 2021-2024. 
 

Conform advies besloten. 

7  Sector Platform 
Vrijetijdseconomie Zuid-
Limburg - deelname Eijsden-
Margraten 

1. in te stemmen met en deelnemen aan de 
projectopdracht oprichten van een 
sectorplatform voor de vrijetijdseconomie Zuid-
Limburg; 

2.  de benodigde financiële middelen (bijdrage 
gemeente Eijsden-Margraten) ad. € 10.768,- in 
te zetten. 

 

1. Conform advies besloten m.d.v. dat E-M volgend is in 
de organisatie hiervan; 
 
 
2. Conform advies besloten ervan uitgaande dat het 
een werkbudget betreft hetgeen niet alleen bedoeld is 
voor het inrichten van het platform maar ook o.a. voor 
het uitnodigen van sprekers etc. 
 

8 Project: 'Verzwaard 
onderhoud Stationsstraat 
oost te Gronsveld'. 

1. Het (concept) bestek 'Stationsstraat oost 
Gronsveld' besteknummer 20285.1 inclusief 
bijlagen d.d. 10 november 2020' te accorderen; 

2. Kennis te nemen van het verslag van de 
schriftelijke informatieronde met bewoners en 
belanghebbenden d.d. oktober 2020; 

3. 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; 

4. Het aanvullende benodigde krediet beschikbaar 
te stellen vanuit het MIP 2021 welke op korte 

1. Conform advies besloten; 
 
 
2. Voor kennisgeving aangenomen; 
 
 
3. Voor kennisgeving aangenomen; 
 
 
 
 
 
4. Conform advies besloten; 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

termijn aan uw college wordt aangeboden; 
5. Na positief gunningsadvies en passend binnen 

het kredietbesluit de laagste inschrijver 
opdracht verlenen voor uitvoering van de 
werken; 

6. Het afdelingshoofd Openbare Ruimte 
mandateren om binnen het kredietbesluit de 
opdrachtverlening voor uitvoering van de 
werken, directie- en toezicht, milieukundige 
begeleiding en incidentele kleine opdrachten 
verder af te handelen. 

 

 
5. Conform advies besloten; 
 
 
 
6. Conform advies besloten. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 2-2-2021 

 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
          Mari-An Gerits    Dieudonné Akkermans 
 


