Notulen collegevergadering 22-6-2021
Aanwezig:
Cox, Drs. G.J.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, Drs. J.M.F. (Loco-secretaris)

Agendapunt
1

Onderwerp
Openbare agenda
collegevergadering 22-62021

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 15-62021

Vaststellen.

Conform advies besloten.

3

Benoemen leden
bezwarencie.

1. (Her)benoeming van 9 commissieleden voor
de Intergemeentelijke Adviescommissie
Bezwaarschriften met ingang van 1 juli 2021;
2. De (her)benoemde kandidaten schriftelijk te
informeren overeenkomstig bijgevoegde
besluiten;
3. Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Gulpen-Wittem op grond
van artikel 10:11 Awb
ondertekeningsmandaat te verlenen ten
behoeve van de benoemingsbesluiten.

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat
verzocht wordt om een aftreedschema in te bouwen
vanuit het oogpunt van het borgen van continuïteit;
2. Conform advies besloten;
3. Conform advies besloten.

4

Beantwoording art. 36
vragen Heiweg 11 Sint
Geertruid

Instemmen met de brief betreffende
beantwoording artikel 36 vragen.

Conform advies besloten.

5

Vervangen rioolgemaal
Dorpsstraat Eckelrade

1. Vaststellen van (concept) bestek en
tekeningen;
2. Instemmen met het opstarten van de
aanbestedingsprocedure;
3. Instemmen met het gunnen aan de laagste
inschrijver;
4. instemmen met het mandateren van het hoofd

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat
bestekstekeningen in het vervolg niet hoeven te worden
toegevoegd;
2. Conform advies besloten;
3. Conform advies besloten;
4. Conform advies besloten.

2

Agendapunt

Onderwerp

Advies
Openbare Ruimte om opdracht te verlenen
voor de uitvoering.

6

Beleidsregel hulpacties/
1. In verband met 'Samen in actie tegen corona'
ontwikkelingshulp bij rampen:
en daarmee samenhangend het openstellen
Giro 555 Samen in actie
van Giro 555 een bijdrage beschikbaar te
tegen corona.
stellen van € 2.500,00; zijnde een bedrage
van € 0,10 per inwoner;
2. De gemeenteraad informeren over deze
bijdrage;
3. Instemmen met bijgaande administratieve
begrotingswijziging;
4. In te stemmen met het verzenden van de
antwoordbrief mbt artikel 36 vragen van
fractievoorzitter dhr. F. Boon inzake post giro
555.

1. Conform advies besloten;

7

Procedure
Greules/Wyckerveste

Conform advies besloten.

8

Aanbesteding circulaire
verwerking GFT via Afval
Samenwerking Limburg
(ASL) en andere regeling
PMD.

De reguliere voorbereidingsprocedure
van paragraaf 3.2 van de Wabo van
toepassing te verklaren op de beoogde
ontwikkelingen van Wyckerveste en Stichting
Grueless ter plaatse van Kampweg 37b te
Gronsveld, voor zover het betreft de activiteit
‘handelen in strijd met het bestemmingsplan’,
zoals beschreven in bijgevoegde juridische
uiteenzetting.
1. In te stemmen dit jaar te starten met een
circulaire aanbesteding voor GFT onder de
voorwaarde dat gedurende de
voorbereidingsfase van die aanbesteding
wordt voldaan aan de
kaders/randvoorwaarden zoals genoemd

3

Besluit

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

1. Conform advies besloten;

Agendapunt

Onderwerp

Advies
onder beslispunt 3. De aanbesteding is
volgens de methodiek van ‘Rapid (Impact)
Circular Contracting’ met een beoogde
contractduur van minimaal 8 en maximaal 14
jaar (= 8 tot 10 jaar, met opties voor tweemaal
2 jaar verlenging), met een plafondbedrag van
€ 75/ton en met een optie voor aparte
verwerking van GFE (etensresten);
2. De vereniging Afval Samenwerking Limburg
(ASL) opdracht geven tot het voorbereiden
van de onder beslispunt 1 genoemde GFTaanbesteding binnen de in de toelichting
gestelde kaders;
3. Het binnen de vereniging Afval
Samenwerking Limburg (ASL) vaststellen van
de in de toelichting (advies) genoemde kaders
voor de uitvoeringsfase van de onder
beslispunt 1 genoemde GFT-aanbesteding,
waarbij opdrachtgevers op dit moment enkel
voor wat betreft de GFT-aanbesteding, kiezen
voor centraal contractmanagement (ASL komt
later dit jaar nog met een voorstel voor het
inrichten hiervan);
4.
a. Geen gebruik te maken van de
verlengingsoptie in de huidige overeenkomst
met Veolia voor overslag/sorteren/vermarkten
van PMD-afval, waarmee de overeenkomst op
31 december 2021 automatisch eindigt;
b. Per 1 januari 2022 afstand doen van het
huidige ketenregiemodel en de regie
teruggeven aan het Afvalfonds. Hiertoe
opdracht geven aan vereniging Afval
Samenwerking Limburg (ASL) tot het
voorbereiden en coördineren van een uniform

4

Besluit

2. Conform advies besloten;

3. Conform advies besloten;

4. Conform advies besloten;

Agendapunt

Onderwerp

Advies
Besluit
nieuw PMD-contract met het Afvalfonds dat
ingaat op 1 januari 2022, rekening houdend
met de in de toelichting (advies) genoemde
voorwaarden;
5. Portefeuillehouder W. Dreessen, namens de
gemeente Eijsden-Margraten, het genomen
collegebesluit onder punt 1 tot en met 4 laten 5. Conform advies besloten;
inbrengen in de Algemene Leden Vergadering
van de vereniging Afval Samenwerking
Limburg (ASL) d.d. 24 juni a.s.;
6. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief
informeren over het door het college
genomen besluit en de achtergrond daarvan. 6. Conform advies besloten.

9

Raadsinformatiebrief
voortgang Coronafonds
eerste tranche juni

Instemmen met Raadsinformatiebrief.

Conform advies besloten.

Vastgesteld in de B&W vergadering 29-6-2021
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Drs. M.A.G. Gerits

5

Drs. G.J.M. Cox

