
      

 

Notulen collegevergadering 23 maart 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 23-3-
2021 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 16-3-
2021 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Verbetervoorstel P&C 2022 Middels een raadsvoorstel de raad laten 
instemmen met de voorliggende  
verbetervoorstellen, te weten: 
1. Procesvoorstel aanpak kadernota 2022; 
2. Aanpassing vorm Burap 1 en Burap 2; 
3. Aanschaf raadsmodule Pepperflow. 
 

Conform advies besloten met inachtneming van de 
volgende aspecten en onder voorbehoud van 
instemming door de commissie P&C: 
a) duidelijker de veranderingen aangeven door de ist 
versus soll-situatie in beeld te brengen: 
b) nadrukkelijker de bedoeling van de verandering 
duiden, te weten: 
- de raad in een eerder stadium in positie brengen om 
haar kaderstellende rol te vervullen; - door niet alleen 
inzicht te verschaffen maar ook ruimte te geven om 
keuzes te kunnen maken; 
- hiertoe vanuit het college dilemma´s en meerdere 
scenario´s worden aangeboden; 
- het debat over de keuzes c.q. uitgangspunten 
daarmee niet in november maar in juni te laten 
plaatsvinden; 
- hiermee ook tot vaststelling van een 
uitgangspuntennotitie in juli te komen die de input vormt 
voor de begroting; 
c) Ten aanzien van de Burap´s niet meer inhoudelijk te 
verantwoorden op ieder afzonderlijk speerpunten maar 
dat middels een hoofdtekst waarin de algemene 
ontwikkelingen worden geschetst vervolgens meer 
balans wordt gebracht in het verantwoorden rondom 
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inhoudelijke en financiële afwijkingen; 
d) circulaires middels een separate notitie worden 
uitgewerkt en als appendix worden toegevoegd aan de 
burap´s. Concreet betekent dit dat voor de meicirculaire 
dat in de periode 15 juni en 15 juli en expliciet worden 
toegevoegd aan de 1e burap. Zo ook geldt dit voor de 
septembercirculaire voorde 2e burap; 
e) het collegevoorstel als een coproductie gezien moet 
worden van het college, de P&C-commissie en inspeelt 
op behoeften van het platform bestuurlijke vernieuwing 
en derhalve het advies van P&C-commissie in het 
college/raadstuk wordt meegenomen. Mocht blijken dat 
de P&C-commissie niet instemt met het aangepaste 
voorstel dan zal dit volgende week nader in het college 
aan de orde komen. 
f) er ruim voor 15 juni een Webinar of cursus aan de 
raadsleden aangeboden worden hoe een begroting te 
lezen; 
g) er een separaat voorstel richting college volgt waarin 
in beeld gebracht worden hoe het proces rondom de 
uitgangspuntennotitie en de burap´s verder aan te 
pakken door organisatie en bestuur (b.v. t.a.v. het 
portefeuillehouders-overleg); 
h) Tekstueel er nog een aantal zaken verhelderd dienen 
te worden zoals: 
- dat de strategische thema´s nadrukkelijk betrekking 
hebben op de 4 prioritaire thema´s; 
- algemene teksten van de begroting jaarlijks bijgesteld 
worden aan de hand van de actualiteit; 
i) het voorliggend voorstel een aanpak betreft voor de 
komende vier jaar en daarna pas geëvalueerd wordt. 
j) beslispunt 3 kan komen te vervallen. 
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4 Aanvraag krimpgelden 
project Kampweg, aanpas-
sing gebouw Grueles/Talent 

Door middel van bijgevoegde Concept-brief de  
krimpgelden 2021, groot € 102.269,-- aanvragen 

bij de centrumgemeente Maastricht. 

Conform advies besloten. 

5 Mandaatbesluit gebruiks-
verbod van rookgas-
afvoerkanaal 

Instemmen met het verzoek van de  
Brandweer Zuid-Limburg om mandaat te  
verlenen aan de Bevelvoerder en de  
Officier van Dienst Brandweer – beiden  
werkzaam bij Brandweer Zuid-Limburg – 
voor het opleggen en intrekken van een  
verbod tot het gebruik van een  
rookgasafvoerkanaal. 
 

Conform advies besloten. 

6 Wob-verzoek Processieweg 
Gronsveld 
 

De gevraagde documenten te ver-  
strekken waarbij persoonsgegevens,  
persoonlijke beleidsopvattingen t.b.v. intern 
beraad en bedrijfsgegevens worden  
verwijderd. 
 

Conform advies besloten. 

7  Raadsinformatie brief 
ontwikkelingen Financiën 

Raadsinformatiebrief ontwikkelingen  
Financiën sturen aan de raad. 

Conform advies besloten. 

8 Vaststelling beleidsregels 
tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten (TONK) 
M-H 

1. Instemmen met de beleidsregels Tijdelijke 
ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 
Maastricht Heuvelland. 

2. Er mee instemmen dat de middelen die in 
2021 via het gemeentefonds beschikbaar 
worden gesteld voor het bekostigen van de 
TONK worden toegevoegd aan het budget 
bijzondere bijstand van Sociale Zaken 
Maastricht Heuvelland.  

1. Conform advies besloten. 
 
 
2. Conform advies besloten. 
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3. Het toepassen van de hardheidsclausule 
ingevolge de beleidsregels Tijdelijke 
ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 
Maastricht Heuvelland mandateren aan de 
portefeuillehouder. 

 

3. Conform advies besloten. 

9 Fase 2 project Verantwoord 
op Weg! 

1. In fase 2 van het project ‘Verantwoord op 
weg’ Zuid Limburg Bereikbaar opdracht te 
geven voor scenario 2 zoals verwoord in de 
offerte, met inachtneming van de genoemde 
uitgangspunten;  

2. € 12.800 ten laste van de post Lijn 50 te 
brengen;  

3. Aan de raden een alternatieve, gezamenlijke 
raadscyclus voor dit project voor te stellen. 

 

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

10 Project Gerendalsweg 1. Instemmen met het bestek en tekeningen d.d. 
26-2-2021; 

2. Instemmen tot het overgaan van de 
aanbesteding; 

3. Hoofd openbare ruimte mandateren voor de 
opdrachtverlening van de uitvoering, mits een 
positief gunningsadvies wordt uitgebracht; 

4. In te stemmen met het aanvullend krediet incl. 
dekking. 

 

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

11 Ontwerp wijzigingsplan 
Karreweg fase II Sint 
Geertruid 

Het ontwerp wijzigingsplan Karreweg Fase II 
Sint Geertruid (Planidentificatienummer 
NL.IMRO.1903.WPLKOM09002-ON01 op grond 
van artikel 3.9a van de Wro in procedure 
brengen. 
 

Conform advies besloten. 
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12 Aanpassing 
wegsleepregeling 

In te stemmen met de wijziging van de 
Wegsleepverordening. 
 
 
 
 

Conform advies besloten. 

13 Beantwoording persvragen 
NRC 

Instemmen met de beantwoording van de 
persvragen van het NRC. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
a) een schriftelijke reactie wordt afgegeven per mail of 
brief richting NRC alsmede ook naar de gemeenteraad; 
b) wethouder Custers als locoburgemeester in 
onderhavige kwestie als woordvoerder optreedt; 
c) de burgemeester niet heeft deelgenomen aan de 
beraadslagingen en de besluitvorming. 
 
 
 

14 Juridische advisering inzake 
opdracht voor het project 
"Onderhoud verhardingen 
rotonde Groenstraat” 

1. Kennis nemen van het advies van Boels 
Zanders Advocaten; 
2. Overeenkomstig  besluitvorming van 16 maart 
2021 (kenmerk Z/21/134901-498743) op basis 
van onderliggende motivatie af te wijken 
van de geldende aanbestedingsregels en de 
opdracht één op één in de markt zetten. 
 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 30-3-2021 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
          Mari-An Gerits   Dieudonné Akkermans 
 


