Notulen collegevergadering 1 februari 2022
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. F. (Loco-secretaris)

Agendapunt
1

Onderwerp
Advies
Openbare agenda
collegevergadering 1-2-2022.

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 25-12022.

Vaststellen.

Conform advies besloten.

3

Art. 36 vragen.

Instemmen met het overzicht.

Conform advies besloten, met dien verstande dat
volgende week de art. 36 vragen inzake Spriemenstraat
ter afhandeling wordt voorgelegd aan het college.
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Art. 36 vragen raadslid
G. Willems inzake dossier
Afvalverbrandingscentrale
Lixhe (B).

In te stemmen met de conceptbrief voor
de beantwoording van de art. 36 vragen
inzake afvalverbrandingscentrale Lixhe.

Conform advies besloten, met verwerking van tekstuele
aanpassingen.

5

Zelfevaluatie reisdocumenten 1. Kennis te nemen van de resultaten van
en BRP 2021.
de uitgevoerde zelfevaluaties BRP en
reisdocumenten.
2. De uitkomsten van de zelfevaluatie BRP
2021 middels bijgevoegd uittreksel vast
te stellen (college).
3. De uitkomsten van de zelfevaluatie
reisdocumenten 2021 middels
bijgevoegd uittreksel vast te stellen
(burgemeester).
4. De uitkomsten van de zelfevaluatie BRP
via ENSIA middels bijgevoegd uittreksel
vast te stellen (college).
5. De uitkomsten van de zelfevaluatie.
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1. Voor kennisgeving aangenomen.
2. Conform advies besloten.
3. Conform advies besloten.
4. Conform advies besloten.
5. Conform advies besloten.

Agendapunt

Onderwerp

Advies
Reisdocumenten via ENSIA middels
bijgevoegd uittreksel vast te stellen
(burgemeester).

Besluit

6

Vervolgtraject IKLfeitenonderzoek.

1. een drietal partijen uitnodigen om een
offerte uit te brengen waarin zij een
voorstel doen dat gericht is op:
a. het borgen van de financiële
rechtmatigheid van de processen
rondom inkopen/aanbesteding en
subsidies en bijdrages in het licht van de
jaarrekening 2022;
b. het opleveren van een advies
aangaande de inrichting van de
inkoop/aanbestedingsfunctie (qua
kennis, competenties en positionering)
zodat de rechtmatigheid van het inkoop
en aanbestedingstraject voldoende wordt
geborgd in de organisatie.
2. De kosten die gepaard gaan met
voorliggende opdracht verwerken in de
1e Burap 2022;
3. De directie mandateren om tot gunning
over te gaan mits opdracht past binnen
het beschikbaar gestelde budget;
4. Instemmen met het verzenden van
bijgevoegde RIB.

1. Conform advies besloten
2. Conform advies besloten
3. Conform advies besloten, met dien verstande dat
periodiek terugkoppeling plaatsvindt richting college.
4. Conform advies besloten.

7

Herziene aanpak en structuur 1. Kennis van het evaluatierapport pilots te
project Verantwoord op Weg.
nemen;
2. De pilot(s), daar waar het wordt
aanbevolen, om te zetten naar definitieve
maatregelen door de betreffende
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1. Voor kennisgeving aangenomen
2 t/m 5 conform advies besloten, onder voorwaarde dat
gemeente Vaals en Gulpen-Wittem meedoen.
Additioneel besluit: Onafhankelijk van de standpunten

Agendapunt

Onderwerp

Advies
gemeente met inachtneming van de
bijbehorende aandachtspunten;
3. Opdracht aan ZLB voor fase 3 te
verstrekken;
4. Met bijgevoegde raadsinformatiebrief in
te stemmen en deze naar de leden van
de gemeenteraad te versturen.
5. Het personele tekort à € 30.000 te
dekken uit de post samenwerking Lijn
50.

Besluit
van de gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem zal
Eijsden-Margraten vervolg geven aan de uitvoering op
lokaal niveau (zonder projectbureau).

8

Grensoverschrijdende
samenwerking.

1. Conform advies besloten.
2. Conform advies besloten.
3. Conform advies besloten, met dien verstande dat de
RIB alsnog aan het college wordt voorgelegd.
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Aanpak achterstallig
onderhoud Vroendalsweg Mgr. Willigersstraat
Gronsveld.

1. In te stemmen met het in de memo
gestelde doel en de uitgangspunten van
grensoverschrijdende samenwerking
voor de korte en langere termijn en het
daarbij relevante afstemmingsniveau van
de afzonderlijke dossiers;
2. Met de Provincie op korte termijn
hierover in overleg te treden;
3. De raad na vaststelling van de
uitgangspunten namens het college door
de portefeuillehouder (door middel van
een RIB) in kennis te stellen van de
uitgangspunten en voorgestelde aanpak
voor grensoverschrijdende
samenwerking en de aanpak op
dossierniveau.
1. Instemmen met uitvoering van de
schilderwerkzaamheden in het kader van
achterstallig onderhoud conform offerte
d.d 18 november 2021.
2. De kosten hiervan te dekken uit de
reserve verbeteren tijdelijke woonsituatie
statushouders.
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1. Conform advies besloten.
2. Conform advies besloten.

Agendapunt

Onderwerp

Advies

Besluit

10

Subsidie pedagogisch
beleidsmedewerker VE
Coach Peuteropvang.

In te stemmen met :
1. Subsidie voor pedagogisch
beleidsmedewerker Voorschoolse
Educatie voor 2022 op € 48 ,- per
doelgroep peuter per uur (10 uur per
doelgroep peuter per jaar).
2. Bijlage A subsidieopbouw 2022 van de
beleidsregel Peuteropvang Voor- en
Vroegschoolse Educatie gemeente
Eijsden-Margraten.
3. MIK-PIW voor het jaar 2022 een subsidie
te verlenen € 14.880,- voor de inzet van
de pedagogisch beleidsmedewerker VE.

1. Conform advies besloten.
2. Conform advies besloten.
3. Conform advies besloten, met dien verstande dat de
financiële paragraaf wordt aangepast.

Vastgesteld in de B&W vergadering 8-2-2022
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Drs. M.A.G. Gerits
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Drs. G.J.M. Cox

