
      

 

Notulen collegevergadering 27-7-2021 
 

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 Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering  20-7-
2021 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 20-7-
2021 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

3 Geactualiseerde voorraad-
agenda september-december 
2021 

1. Instemmen met de geactualiseerde 
voorraadagenda van de raad september t/m 
december 2021. 

2. De raad en presidium conform de bijgaande 
conceptbrief hierover te berichten. 

 

1. Conform advies besloten, na verwerking van de 
volgende wijzigingen: 
a) de verordening duurzaamheid en het voorstel 
GVVP wordt verplaatst naar oktober; 
b) de kadernota zal in afstemming met de griffie in 
een ingelaste vergadering op 8 september 2021 
behandeld worden i.p.v. op 28 september 2021; 
c) het raadsvoorstel rondom het controleprotocol en 
normenkader wordt door wethouder Custers 
opgepakt; 
d) In afstemming met de P&C-commissie zal 
besproken worden om de legesverordening en de 
verordening OZB te agenderen voor de 
novembervergadering i.p.v. in december. 
e) nagaan waarom het raadsvoorstel Poelveld, eerder 
doorgeschoven van juli naar september, niet 
opgevoerd is op de geactualiseerde voorraadagenda; 
f) het onderdeel participatie en het aspect ´hink-stap-
sprong´ verdient voor de agenda 2022 een nadere 
aanscherping. 
2. Conform advies besloten. 
 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

4 Aanbesteding 
sjablonengenerator 

De aanschaf van een nieuwe  
sjablonengenerator meervoudig  
onderhands aan te besteden, waarbij: 
a. Het afdelingshoofd financiën en 

informatiemanagement wordt gemandateerd 
het aanbestedingsdocument met pakket van 
eisen vast te stellen.  

b. Templify, Xential en Smart Documents worden 
gevraagd offerte uit te brengen. 

c. Een overeenkomst van maximaal 10 jaar wordt 
aangegaan, met een initiële contractperiode 
van 4 jaar, waarna optioneel 6 x 1 jaar kan 
worden verlengd. 

d. Het advies voor de voorlopige gunning aan het 
college wordt voorgelegd. 

 
 

1 a t/m d conform advies besloten. 

5 Bibob beleid 2021 Beleidsregel Bibob Eijsden-Margraten  
2021 vast te stellen. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat voor 
het college in kaart gebracht of en in welke mate 
financiële grenzen gehanteerd worden rondom de 
Bibob-toets. 
 

6 Project Dorpstraat / 
Dorpshart 
 

1. Instemmen met de administratieve 
begrotingswijzing. 

2. De afschrijvingstermijn van het project te 
veranderen van 25 naar 50 jaar. 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
- ingestemd wordt met de meerkosten voortvloeiende 
uit de aanbesteding voor het project 
Dorpsstraat/Dorpshart St. Geertruid en derhalve met 
het voteren van een bedrag groot 930.000 euro voor 
het project met de daarmee gepaard gaande 
administratieve begrotings-wijziging; 
- bij de verantwoording richting raad een duidelijke 
uitleg te geven rondom de ontstane meerkosten (o.a. 
aanbesteding, opruimen vervuiling, periode 
waarbinnen de werkzaamheden moeten plaats-
vinden, resultaat van de aanbesteding). 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

2. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
het college wordt geïnformeerd over de 
afschrijvingstermijn die regulier in het MIP wordt 
gehanteerd en waarom deze in onderhavig voorstel is 
gecorrigeerd. 
 
Additioneel besluit: Om de ontwikkelingen rondom de 
MIP-gelden goed te kunnen volgen wordt verzocht bij 
infrastructurele projecten die het MIP betreffen, een 
bijlage toe te voegen waarin aangegeven worden wat 
begroot was en wat de prognose is op dat moment, 
waardoor meer inzicht ontstaat in het verloop van de 
budgetten en eventuele onder-uitputtingen dan wel 
overschrijdingen van individuele projecten als binnen 
het MIP in totaliteit. 
 
 

7  Project: Buurtgerichte 
aanpak Cadier en Keer 

1. De uitgangspuntenrapportage van Nelen-
Schuurmans vast te stellen t.a.v. riool- en 
watersysteem. 

2. De blauwdruk van de openbare ruimte van 
Ducot Engineering vast te stellen. 

3. De planvoorbereidingsprocedure op te starten 
en opdracht te verlenen op basis laagste prijs 
van een meervoudig onderhandse 
aanbesteding voor diensten. 

4. Het afdelingshoofd Openbare Ruimte hiertoe te 
mandateren. 

 

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

8 Planmatige aanpak openbare 
verlichting 

1. De planmatige vervanging openbare verlichting 
uitvoeren conform aanbod van Spie, aanbod 
145.415,88 ex btw.  

2. Eveneens in de 2de burap 2021 voor 
energiekosten en controles/onderhoud 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

€ 42.250 bij te ramen. 
 
 

9 Aanbesteding project 
Terhorst, afboeken 
aanbestedingsvoordeel 

1. Kennis nemen van het aanbestedingsresultaat 
project ‘Rehabilitatie kern Terhorst; 

2. Op basis van het voorliggende 
aanbestedingsresultaat het restant krediet vrij 
te laten vallen ten gunste van het MIP, cf 
kredietbesluit 2021-012. 

 

1. Voor kennisgeving aangenomen; 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
het college nader geïnformeerd wordt waarom er 
budgetten benodigd zijn voor plan Bruisterbosch en 
Trichterweg. 

10 Actualisering en aanpassing 
achtervangovereenkomst 
WSW en gemeente 

Instemmen met het ondertekenen van de 
aangepaste en geactualiseerde  
achtervangovereenkomst tussen het  
Waarborgfonds Sociale Woningen  
(WSW) en gemeente en voor 1 augustus  
2021 te retourneren naar het WSW. 
 

Conform advies besloten. 

11 Voorlopige gunning 
aanbesteding elektrische 
auto's. 

Akkoord gaan met de voorlopige gunning 
 aanbesteding elektrische voertuigen; 
Perceel 1 aan Wealer Lease (autobedrijf  
Wealer Heerlen) 
Perceel 2 aan Wealer Lease (autobedrijf  
Wealer Heerlen) 
 

Conform advies besloten. 

12 Vaststellen definitieve 
anterieure overeenkomst 
m.b.t. bestemmingsplan 
Europapark Gronsveld 

1. In te stemmen met de financiële bijdrage van 
de initiatiefnemer aan de herstel- en 
inrichtingskosten van de wintertuin, zoals 
vermeld in artikel 11.8 van de bijgevoegde 
concept anterieure overeenkomst. 

2. In te stemmen dat de bijgevoegde concept 
anterieure overeenkomst wordt afgesloten met 
de initiatiefnemer. 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 

13 Ontwerp-bestemmingsplan 
Spuitvrije zone 
Kapelkesstraat 70/70a te 
Eijsden 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Spuitvrije 
 zone Kapelkesstraat 70/70a te Eijsden’ 
(Planidentificatienummer  
NL.IMRO.1903.BPBUI6245AK70-ON01)  
op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke  
ordening in procedure te brengen. 
 

Conform advies besloten. 

14 Verplaatsen meterkast 
Veldjesstraat 

Aan Enexis opdracht verlenen voor het  
verplaatsen van de meterkast gelegen  
aan de Veldjesstraat conform offerte. 

Conform advies besloten. 

15 coronafonds: plannen van 
aanpak plan ondernemers en 
plan herdenken 

Advies is terzake de uitwerking van 2  
maatregelen van het coronafonds eerste  
tranche in te stemmen met; 
a. Het plan van aanpak m.b.t. de uitvoering van 

het plan voor lokale ondernemers; en 
b. Het plan van aanpak om te komen tot een plan 

voor herdenken; 
c. Overschrijding van het budget maatregel 

ondernemers aanvullen uit restantbudgetten 
andere maatregelen. 

a t/m c conform advies besloten. 

16 Rapportage evaluatie 
Omnibuzz 

1. De bijgevoegde evaluatierapportage, 
kaderdocument en geactualiseerde 
productenboek van Omnibuzz voor 
kennisgeving aannemen.  

2. De berichtgeving van Omnibuzz over uitstel van 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
Omnibuzz voor kennisgeving aannemen. 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

3. De stukken aan de gemeenteraad ter 
kennisgeving aanbieden. 

 

17 Raadsinformatiebrief Sociaal 
Domein Q2-2021 

Instemmen met bijgevoegde  
raadsinformatiebrief en bijlagen en deze 
verzenden naar de gemeenteraad. 

Conform advies besloten. 

18 Vervangen AED's 1. Instemmen met het vervangen van dertien 
AED’s ten behoeve van het AED- en 
Reanimatienetwerk; 

2. Instemmen met een nieuwe AED-kast en 
verplaatsen locatie Banholt; 

3. Instemmen met montagekosten buitenkast 
locatie Gronsveld. 

 

1. Conform advies besloten; 
2. Conform advies besloten; 
3. Conform advies besloten; 
 
Additioneel besluit: De financiële vertaling van 
voornoemde besluiten meerjarig meenemen in de 
begroting 2022 o.b.v. vervangingsplan. 
 

19 Informeren Raad over de 
uitvoering Transformatieplan 
Jeugd Zuid-Limburg 

Instemmen met de raadsinformatiebrief  
om de raad te informeren over de  
uitvoering Transformatieplan Jeugd Zuid- 
Limburg. 

Conform advies besloten. 

20 Uitvoeringsprogramma 
Plattelands- en 
Vrijetijdseconomie E-M 2021 

1. Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma 
Plattelands- en Vrijetijdseconomie Eijsden-
Margraten 2021; 

2. De dekkingsmiddelen in de begroting 2021 
aan € 185.000,- in te zetten voor de uitvoering 
van het UVP in 2021. 
 

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

21 Voortzetten privatisering 
tennisvereniging Gelimmet 

Instemmen met de beantwoordingsbrief aan 
tennisvereniging Gelimmet. 

Conform advies besloten. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

22 Beantwoording artikel 36 
vraag Spriemenstraat / 
Vogelzang in Eijsden 

Akkoord gaan met de antwoorden op de vragen 
en verzending naar de griffie. 

1. Aanhouden voorstel; 
2. Een tussenbericht verzenden richting de twee 
indieners van de art 36 vragen. 

23 Herontwikkeling 
Ursulinenconvent Eijsden 

1. Kennisnemen van het schetsontwerp van de 
initiatiefnemers voor herontwikkeling van het 
Ursulinenconvent in Eijsden met woningbouw 
(bijlage 1). 
2. Gezien de uniciteit van het monument als 
eerste een gezamenlijk overleg aangaan met de 
initiatiefnemers en de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed. 
3. Inrichten van een casusteam met specialisten. 
 

Aangehouden. Het college heeft kennis genomen van 
het voorstel. Het verzoek is om direct na het 
zomerreces een korte presentatie te organiseren voor 
het college aangaande de voorziene planvorming, 
waarna nadere besluitvorming aangaande het 
vervolgtraject wordt bepaald. 

24 Beantwoording vervolg-
vragen artikel 36 over de 
voormalige basisschool in 
Noorbeek 19. 
 

Instemmen met de uitgaande beant-
woordingsbrief inzake de vervolgvragen artikel 36 
over de voormalige basisschool in Noorbeek 19. 

Conform advies besloten, met verwerking van 
tekstuele aanpassing in de RIB. 
 
 
 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 31-8-2021 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox 
 


