
      

 

 

 Notulen collegevergadering 22-2-2022 
 

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) 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 22-2-2022. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 15-2-2022. 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

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

4 RIB verantwoord op weg. 1. Kennis te nemen van de memo Verantwoord op 
Weg. 

2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief verzenden. 

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

5 Beantwoording art. 36 vragen 
inzake Windturbines Dalhem (B). 

In te stemmen met de conceptbrief voor  
de beantwoording van de art. 36 vragen  
inzake Windturbines Dalhem (B). 

Conform advies besloten. 

6 Inkomensgrens starters kavel 2 
Mheerderweg-Noord. 

Inkomenseis voor huidige optanten kavel  
2 Mheerderweg-Noord vervallen te  
verklaren. 

Aangehouden.  
Akkoord met de richting om in deze mee te werken 
zoals voorgesteld, met dien verstande dat formele 
besluitvorming - na verwerking van het doorlopen 
proces en de nadere duiding van de inkomenseis - 
plaatsvindt op 8 maart 2022. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7 Opdrachtverlenging 
projectmanager Interreg-project 
Cycling Connects. 
 

1. Enkelvoudige onderhandse gunning van een 
opdrachtverlenging aan Ernenst Financial 
Engineering BV, tegen een prijs van € 30.560,- 
excl. BTW  conform de onderliggende offerte; 

2. Aan de leidinggevende van Fysieke 
Leefomgeving, dhr. Ruijters, mandaat toe te 
kennen om de opdrachtverlenging te gunnen. 

 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
 
Additioneel: In afstemming met Openbare Ruimte 
bezien of in het licht van het versterken van het 
fietsnetwerk van de gemeente Eijsden-Margraten er 
nog mogelijkheden zijn om een subsidiabel project op 
te nemen in het project Cycling Connects. 
 

8  Samenwerkingsovereenkomst 
Sportraad en gemeente Eijsden-
Margraten. 

Advies is om Stichting Sportraad Eijsden- 
Margraten: 
a. aan te wijzen als een vrijwilligers-organisatie als 

bedoeld in de Algemene subsidieverordening 
Welzijn gemeente Eijsden-Margraten met ingang 
van 1 januari 2017; en 

b. reguliere subsidie te verlenen voor de periode 
2022 t/m 2024 voor activiteiten die zijn gericht op 
de deskundigheidsbevordering van sportvereni-
gingen binnen de gemeente Eijsden-Margraten; 
en 

c. de hoogte van de reguliere subsidie voor 
Stichting Sportraad Eijsden-Margraten te 
bepalen aan de hand van een basisbedrag ad 
 € 2.000 per jaar; 

d. in te stemmen met bijgevoegde 
samenwerkingsovereenkomst en deze te 
ondertekenen. 

a t/m d: conform advies besloten, met dien verstande 
dat de dekking nader bezien wordt. 

9 Lokale coalitie Kansrijke Start 
Eijsden-Margraten. 

Uw college wordt geadviseerd in te  
stemmen met het opstarten van een  
lokale coalitie Kansrijke Start in  
gemeente Eijsden-Margraten, conform de 
vastgestelde regionale gezondheidsnota  
‘Zuid Springt Eruit’ 2020-2023. 
 

Conform advies besloten. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

10 Raadsinformatiebrief Stand van 
zaken Structuurvisie Ruimtelijke 
Economie Zuid-Limburg 
(SVREZL). 

Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief 
omtrent de stand van zaken van de Structuurvisie 
Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) en 
deze te verzenden naar leden van de 
gemeenteraad en de burgerraadsleden.  

Conform advies besloten. 

11 Aanbesteding OMOP+ bestek. 1. Kennis nemen van bijgevoegd OMOP+ bestek 
incl. bijbehorende documenten;  

2. Akkoord gaan om het OMOP+ bestek nationaal 
openbaar aan te besteden; 

3. Akkoord gaan met het EMVI gunningcriteria 
laagste prijs; 

4. Na positief gunningsadvies de laagste inschrijver 
opdracht verlenen voor de uitvoering van de 
diverse vastgestelde projecten; 

5. Het afdelingshoofd Openbare Ruimte 
mandateren om 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. 

12 Eénmalige bijdrage 
carnavalsverenigingen. 

Gelet op het bepaalde in artikel 65 van de 
Algemene Subsidieverordening Welzijn Eijsden-
Margraten 2017 éénmalig een extra subsidie te 
verlenen aan alle gesubsidieerde carnavals-
verenigingen, die carnavalsactiviteiten organiseren 
gedurende de komende carnavalsdagen. 
 

Conform advies besloten. 
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Vastgesteld in de B&W vergadering 8-3-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox 
 


