
      

 

Notulen collegevergadering 15-2-2022 
 

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 Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 15-2-
2022. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 8-2-2022. 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

3 Art. 36 vragen. Instemmen met het overzicht. Conform advies besloten. 

4 Starten aanbesteding 
audiovisuele middelen 
raadzaal. 

1. Het opstarten van de voorbereiding van het 
aanbestedingsproces voor de vervanging van 
de audio/visuele middelen van onze raadzaal 
conform voorgestelde aanpak. 

2. Vanwege de beoogde kosten en het deels 
ontbreken van de financiële dekking het 
hierop volgende collegevoorstel ter 
vaststelling van het aanbestedingsdocument 
als definitief go/no go moment voor het 
formele aanbestedingsproces in te bouwen. 

 
 
 

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

5 Aanbesteding aanschaf 
hoogwerker. 

1. Akkoord gaan met meervoudig onderhandse 
aanbesteding aanschaf autohoogwerker. 

2. Afdelingshoofd openbare ruimte mandateren 
voor voorlopige en definitieve gunning binnen 
beschikbaar gesteld krediet. 

 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Besluit op Bezwaar 
Haegerhofstraat 45H te 
Margraten. 

1. De bezwaarschriften betreffende het 
legaliseren van het uitbreiden van een 
bestaand dakterras Haegerhofstraat 45 H 
Margraten ontvankelijk verklaren; 

2. De bezwaarschriften betreffende het 
legaliseren van het uitbreiden van een 
bestaand dakterras Haegerhofstraat 45 H 
Margraten ongegrond verklaren; 

3. Het verzoek om vergoeding van de kosten 
van de bezwaarschriftprocedure als bedoeld 
in artikel 7:15, lid 2 in samenhang met lid 3 
Awb afwijzen. 

 

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

7 Subsidieaanvraag Klankweb. 
 

Stichting Klankweb een eenmalige  
financiële bijdrage te verlenen van  
maximaal € 6000 voor de implementatie  
van het project Klankweb, onder  
voorwaarde dat de andere partijen ook  
bijdragen aan dit project. 
 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
de aangeleverde begroting van de stichting niet 
correct is en deze nog eens gecheckt wordt. 

8  Functieboek OBS Mesch 
2022. 

Vaststellen van het functieboek OBS  
Mesch 2022. 

Conform advies besloten. 
 
Wethouders Piatek en Jacobs hebben niet 
deelgenomen aan de beraadslagingen en de 
besluitvorming. 

 
 
Vastgesteld in de B&W vergadering 22 februari 2022 

 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox 
 


