
      

 

Notulen collegevergadering 06-07-2021 
 

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) 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 06-07-
2021 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 29-06-
2021 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Aanbesteding MIP project 
Trichterweg (bubeko) in 
Margraten 

1. Kennis nemen van bijgevoegde 
ontwerptekeningen en overige bijlagen van 
het project Trichterweg Margraten; 

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

3. Akkoord gaan met het EMVI 
gunningcriteria laagste prijs; 

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

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

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

4 Besluit op bezwaar inzake de 
verleende terrasontheffing 
van Café de Greune Mert in 
Eijsden 

1. Bezwaarschrift I inzake de verleende 
terrasontheffing van café de Greune Mert 
ontvankelijk maar ongegrond verklaren, 
met inachtneming van de opmerkingen 
van de commissie. 

1 en 2 conform advies besloten met dien verstande dat 
het verslag van de bezwarencommissie na geleverd 
wordt. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

2. Bezwaarschrift II inzake de verleende 
terrasontheffing van café de Greune Mert 
ontvankelijk maar ongegrond verklaren, 
met inachtneming van de opmerkingen 
van de commissie. 

 
 

5 Wijziging portefeuille-
verdeling per 1 juli 2021 
inzake de portefeuille 
Participatie 

Instemmen met de gewijzigde 
portefeuilleverdeling B&W Eijsden-
Margraten. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a) het woord ´participatie´ vervangen wordt door 
´participatiewet´; 
b) dat rondom het vraagstuk statushouders een drietal 
portefeuillehouders betrokken zijn te weten 
portefeuillehouder Piatek t.a.v. maatschappelijke 
begeleiding, portefeuillehouder Dreessen t.a.v. 
huisvesting en portefeuillehouder Custers is 
verantwoordelijk voor het beheer van het vastgoed; 
c) dat wethouder Dreessen de coördinerend 
portefeuillehouder is voor het project Poort van het 
Heuvelland; 
d) het gehele overzicht van de portefeuilleverdeling in 
afstemming met de afzonderlijke portefeuillehouders 
nagelopen wordt en een geactualiseerde versie ter 
besluitvorming wordt voorgelegd aan het college. 

6 Herfinanciering door 
gemeente gegarandeerde 
lening van Woonpunt 

Geadviseerd wordt in te stemmen met het 
verzoek van Woonpunt de garantie door de 
gemeente te continueren. 

Conform advies besloten. 

7 Beantwoording art 36 vragen 
Boom Mheer 

Instemmen met de brief in de bijlage. Conform advies besloten. 
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8 Beantwoording artikel 36 
vragen D66, Franklin Boon 6 
-5-2021 m.b.t. inhuur 
personeel 

Verzoek om in te stemmen met de uitgaande 
beantwoordingsbrief. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat een 
aantal tekstuele wijzigingen worden doorgevoerd. 

9 Raadsinformatiebrief 
Middenterras Bemelen- 
Mesch juli 2021/ 
vertragingsbericht Poort van 
het Heuvelland 

Instemmen met bijgevoegde 
Raadsinformatiebrief Middenterras Bemelen-
Mesch, en ingesloten vertragingsbericht 
inzake het Masterplan Poort van het 
Heuvelland. 
 

Conform advies besloten. 

10 RIB herinrichting Vroenhof 
Eijsden 

Instemmen met bijgevoegde 
Raadsinformatiebrief inzake de herinrichting 
van de Vroenhof Eijsden. 

Conform advies besloten, met verwerking van enkele 
tekstuele aanpassingen. 

11 Rib openstaande acties 
'Verantwoord op weg' 
beeldvormende vergadering 
juni 2021 

De raad middels bijgevoegde 
Raadsinformatiebrief informeren over de 
opstaande actiepunten uit de beeldvormende 
vergadering van 23 juni 2021. 
 

Conform advies besloten. 

12 Intensivering re-integratie 
Participatiewet in 
het kader van het derde 
steun- en herstelpakket 
Corona 
 

1. Akkoord gaan de inzet van het landelijke 
sociaal pakket 'intensivering re-
integratiebudget gemeenten' en het pakket 
'additionele impuls re-integratiebudget 
gemeenten', dat ter bestrijding van de 
coronacrisis 2021-2025 beschikbaar wordt 
gesteld.  

2. De extra middelen uit het landelijke sociaal 
pakket 'intensivering re-integratiebudget 
gemeenten' ad € 55.960 alsmede de extra 
middelen uit het pakket 'additionele impuls 
re-integratiebudget gemeenten' ad € 
11.726,00 inzetten voor de uitvoering, 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 
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welke in relatie staat met Eijsden-
Margraten. 

3. De eventuele overschotten op de 
jaartranches van deze extra landelijke 
middelen meenemen naar volgende jaren 
en deze aanwenden binnen het pakket. 

 

13 Tijdelijke machtiging SZMH 
bezwaarbehandeling 

Instemmen met het machtigen van de 
juridisch medewerkers van SZMH tot het 
behandelen van bezwaarschriften tegen 
beschikkingen, die SZMH voor 1 juli 2021 
nog krachtens mandaat namens uw college 
heeft afgegeven. 

Conform advies besloten. 

14 Vaststelling gewijzigde 
beleidsregels Tijdelijke 
ondersteuning noodzakelijke 
kosten (TONK) Eijsden-
Margraten 
 

1. Instemmen met de gewijzigde 
beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning  
Noodzakelijke Kosten (TONK)  
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 Eijsden-Margraten.  
3.Het toepassen van de hardheidsclausule 
ingevolge de gewijzigde beleidsregels 
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
(TONK) Eijsden-Margraten mandateren aan 
de portefeuillehouder. 
 
 

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

15 Rioolsysteem Keerberg 
Cadier en Keer 

1. Instemmen met de tekeningen en 
overgaan tot de aanbesteding van het project 
rioolsysteem Keerberg Cadier en Keer; 
2. Hoofd openbare ruimte mandateren voor 
de opdrachtverlening van de uitvoering, mits 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 
4. Conform advies besloten. 
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een positief gunningsadvies en met het 
mandateren van de projectleider openbare 
ruimte tot opdrachtverlening binnen de in dit 
advies genoemde financiële kaders; 
3. Een aanvullend krediet van € 120.000 
beschikbaar te stellen en in te stemmen met 
de voorgestelde dekking; 
4. Hoofd Openbare Ruimte mandateren voor 
het aangaan van een overeenkomst tot 
verkoop van het restperceel als één 
onverdeeld geheel aan de aangrenzende 
bewoners. 

16 In procedure brengen 
bestemmingsplan 
Europapark 

1. In te stemmen met de vormvrije 
beoordelingsnotitie m.e.r., inhoudende dat 
geen belangrijke nadelige milieugevolgen 
optreden en er dus geen m.e.r. (beoordeling) 
nodig is; 
2. In te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Europapark Gronsveld: 
kenmerk NL.IMRO.1903.BPKOM6247AX1-
ON01; 
3. Het ontwerp bestemmingsplan met ingang 
van 15 juli 2021 gedurende zes weken ter 
inzage leggen. 
 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten, met dien verstande dat een 
persbericht wordt voorbereid. 

17 Besluit op bezwaar tegen 
besluit (last onder bestuurs-
dwang) ten aanzien van een 
aantal kledingcontainers op 
het parkeerterrein aan de 
Burgemeester Frans Corten-
raadstraat in Gronsveld 
 

Het bezwaarschrift tegen het besluit (last 
onder bestuursdwang) ontvankelijk, doch 
ongegrond verklaren. 

Conform advies besloten. 
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18 Offerte Trajekt inzake 
maatschappelijke 
begeleiding Statushouders 
2021 

In te stemmen met voorliggende offerte van 
welzijnsorganisatie Trajekt inzake uitvoering 
maatschappelijke begeleiding statushouders 
en daarmee met de meerkosten voor de 
uitvoering in 2021. 
 

Conform advies besloten met dien verstande dat 
1. afgerekend wordt op basis van geleverde prestaties 
(zijnde aantal begeleide statushouders) tot een maximum 
van het geoffreerde bedrag van 142.315 euro; 
2. ten aanzien van de op te starten aanbesteding voor 
2022 een aantal aandachtspunten worden meegegeven 
zijnde 
a) het hanteren van een tariefdifferentiatie in relatie tot te 
verrichten type werkzaamheden; 
b) het gebruik maken van kansen rondom inzet van 
mensen die begeleid worden door SEM; 
c) benchmarken met omliggende gemeenten hoe 
onderhavige activiteiten worden georganiseerd en welke 
kosten daarmee gepaard gaan. 
 

 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 13-07-2021 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Drs. G.J.M. Cox 

 


