
      

 

Notulen collegevergadering 30-3-2021 
 

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 30-3-
2021 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 23-3-
2021 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

3 Procesvoorstel stakeholders 
Poort van het Heuvelland 
Budgetoverheveling t.b.v. 
Poort van het Heuvelland 

1. Kennis nemen van de presentatie van dhr. 
Coenen 

2. Ten behoeve van het project Poort van het 
Heuvelland 75.000,-- overhevelen van 
kostenplaats Bouwgrondexploitaties ( 6830000) 
naar kostenplaats Poort van het Heuvelland ( 
655004). 

 

1. Voorstel aanhouden. 
 
2. College brengt werkbezoek  
    aan gebied. 

4 Overname openbare ruimte 
Op Keereberg 

De openbare ruimte binnen dit plangebied niet  
over te nemen en het vastleggen van afspraken  
met de eigenaar over het beheer en de  
aansprakelijkheid van deze ruimte. 
 

Conform advies besloten met dien verstande dat de 
reactie op de vragen van wethouder Dreessen in het 
portefeuillehoudersoverleg nader wordt besproken. 
  

5 Kwijtschelding huur 
sportverenigingen i.v.m. 
COVID 19 tweede tranche 

Uw college wordt geadviseerd om: 
1. De huur aan de daarvoor in aanmerking 

komende sportverenigingen en de stichting 
SWEM naar rato kwijt te schelden voor de 
maanden oktober, november en december 
2020, volgens richtlijnen ministerie, middels 
bijgevoegde brief (bijlage 1).  

2. De sportverenigingen die de gymzaal Op de 
Cour huren alsnog de huur kwijt te schelden 
voor de periode maart, april en mei 2020, 
volgens richtlijnen ministerie, middels 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

bijgevoegde brief (bijlage 2), en dit te dekken uit 
de reserve Covid-19.  

3. de subsidie die de gemeente hiervoor aan kan 
vragen in te dienen via DUS-I. 

 
 

 
 
3. Conform advies besloten. 
 
De raad wordt hier schriftelijk over geïnformeerd. 

6 aanbesteding preventieve 
logopedie 2021 
 

Instemmen met: 
1. Continuering van het product ‘Preventieve 

logopedie’; 
2. Een onderhandse aanbesteding voor de duur 

van 2 jaar met optie tot ver -lenging van 2 maal 
1 jaar; 

3. Bijgevoegde offerte aanvraag inzake 
preventieve logopedie; 

4. Afdelingshoofd Mens en samenleving 
mandateren om voorlopig te gunnen. 

 

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

7  Aanbesteding MIP project 
Terhorst 

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

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

3. Een aanvullend krediet van € 220.050 
beschikbaar te stellen en in te stemmen met de 
voorgestelde dekking; 

4. Akkoord gaan met het EMVI gunningcriteria 
laagste prijs; 

5. Na positief gunningsadvies en passend binnen 
het kredietbesluit de laagste inschrijver 
opdracht verlenen voor uitvoering van het de 
werken; 

6. Het afdelingshoofd Openbare Ruimte 
mandateren om binnen het kredietbesluit de 
opdrachtverlening voor uitvoering van de 

1. Voor kennisgeving aangenomen. 
 
2. Conform advies besloten. 
 
 
3. Conform advies besloten. 
 
 
4. Conform advies besloten. 
 
5. Conform advies besloten. 
 
 
 
6. Conform advies besloten. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

werken, directie- en toezicht, milieukundige 
begeleiding en incidentele kleine opdrachten 
verder af te handelen. 

 

8 Voortgang project 
Parkeerplaats Stiegel 

De leden van de raad informeren  
middels toegevoegde Raads- 
informatiebrief 

Aanhouden. 

9 Aanbesteding elektrische 
voertuigen 2021 

Instemmen met het uitzetten van de  
offerteaanvragen inzake meervoudig  
onderhandse aanbesteding elektrische  
voertuigen 2021. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
* lokale ondernemers ook betrokken worden bij de 
aanbesteding; 
* in programma van eisen nr. 1.09 wordt weggelaten. 
 

10 RIB enquête RES 1. Kennis nemen van de resultaten van het 
regionale onderzoek over de energietransitie. 

2. Instemmen met de concept raadsinformatiebrief. 

1. Voor kennisgeving aangenomen. 
 
2. Conform advies besloten. 

11 Vervolgbrief n.a.v. advies 
Boels Zanders inzake 
Rijksweg 34 te Gronsveld, 
Bibihuis. 

Geen gebruik maken van het advies van Boels 
Zanders inzake: conceptbrief versturen naar het 
Bibihuis. De beroepsprocedure in deze fase 
afwachten. 

Aanhouden. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 6-4-2021 

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


