
      

 

Notulen  collegevergadering 8-3-2022 
 

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 8-3-2022. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 22-2-2022. 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

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

4 Raadsinformatiebrief besteding 
budget statushouders. 

Instemmen met verzending van de  
raadsinformatiebrief over de besteding  
van het budget statushouders. 

Conform advies besloten. 

5 Implementatie Wet open 
overheid (Woo). 

1. Kennisnemen van en instemmen met de 
projectbeschrijving en het projectplan inzake 
de implementatieopzet van de Woo. 

2. De formatie voor de informatiemakelaar met 
0,3 fte op te nemen in de staat B 2022-2025. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat er 
een presentatie wordt voorbereid voor het college 
rondom de impact van de Woo. 
2. Conform advies besloten. 
 
 
 

6 Aanvraag offertes aanbesteding 
buurtbemiddeling. 

1. Kennis nemen van de offerte-aanvraag 
buurtbemiddeling; 

2. Via meervoudige onderhandse aanbesteding 
drie genoemde partijen uit te nodigen offerte 
uit te brengen; 

3. De gunning te mandateren aan het 
afdelingshoofd binnen het budget. 

1. Voor kennisgeving aangenomen. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7 Planvoorbereiding vervangen 
bluswatervoorziening In de 
Fremme. 
 

Voorgesteld wordt om: 
1. de noodzakelijke planvoorbereiding ter 

vervanging van het bluswatercompartiment op 
korte termijn op te starten; 

2. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen 
van € 30.000 voor de planvoorbereiding tot en 
met aanbesteding en de raad hierover in de 
eerste burap 2022 te informeren; 

3. de raad bij de begrotingsbehandeling 2023 de 
noodzakelijke middelen voor de realisatie van 
een nieuw bluswatercompartiment ter 
besluitvorming voor te leggen; 

4. De inhoud van het compartiment te 
maximaliseren binnen de beschikbare ruimte 
tot circa 1800 m3 zodat dit eveneens als 
wateronttrekking voor andere gemeentelijke 
werkzaamheden geschikt is;  

5. het afdelingshoofd Openbare Ruimte 
mandateren voor het verstrekken van de 
noodzakelijk opdrachten binnen voornoemd 
kredietbesluit. 

1. Conform advies besloten. 
 
 
 
2. Niet akkoord. De investeringskosten ten aanzien van 
de planvoorbereiding worden ten laste gebracht worden 
van het vGRP. 
 
3. Conform advies besloten. 
 
 
 
4. Conform advies besloten. 
 
 
 
 
5. Conform advies besloten. 

8  Wob-verzoek Bibihuis. 1. Kennis nemen van het ingediende Wob-
verzoek; 

2. In te stemmen met het voorgestelde 
onderzoek naar e-mail- en Whatsappverkeer; 

3. Toestemming te geven voor het voornoemde 
onderzoek in e-mail en Whatsappverkeer van 
collegeleden. 

 
 

Aanhouden. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9 Dagboek van een Herdershond. 1. In te stemmen met de vergoeding van de 
kosten €7500, - excl. btw voor de organisatie 
van de persdag op 9 maart in Eijsden.  

2. In te stemmen met het kopen van een 
marketingpagina voor €2500, - excl. btw in het 
programmaboek van de musical  

3. In te stemmen met de koop van 250 kaarten 
voor de avant-première en/of de try outs voor 
een reductietarief van €40, - excl. btw per 
ticket (€10.000, - excl. btw). 

 
 

1. Conform advies besloten. 
 
 
2. Conform advies besloten. 
 
 
3. Conform advies besloten met dient verstande dat in 
deze een nader voorstel volgt. 

10 Verlenging afzien eerste recht 
van koop Ursulinenconvent. 

1. Eigenaar van het Ursulinenconvent 
informeren dat gemeente geen gebruik wenst 
te maken van het eerste recht van terugkoop 
voor het gedeelte van het bestaande gebouw. 

2. Eigenaar informeren dat afspraken m.b.t. 
structureel en groot onderhoud worden 
vastgelegd in anterieure overeenkomst, 
mocht het tot ontwikkeling komen.  

3. Raad informeren over genomen besluiten met 
raadsinformatiebrief. 

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

11 Spoorwegovergang 
Industrieweg Eijsden opheffen. 

Procedure opstarten om de overweg in  
de Industrieweg te sluiten en op te heffen 

Aanhouden. 

12 Offerte planvoorbereiding 
Voerdalroute. 

1. In de eerste bestuursrapportage 2022 de raad 
€ 50.000 krediet laten voteren voor 
planvoorbereiding fase 1 van de brug over de 
A2. 

2. Na kredietvotering door de raad in de eerste 
bestuursrapportage opdracht te verstrekken 
aan Sweco. 

1. Niet akkoord. 
2. Niet akkoord. 
 
Additioneel: raadsinformatiebrief wordt opgesteld. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 

13 Onderhoud pompinstallaties 
(riolering). 

1. Instemmen met gezamenlijk Meervoudige 
Onderhandse Aanbesteding van een 
Programma van Eisen (PVE) voor het 
onderhoud aan pompinstallaties.  

2. Instemmen met het machtigen van gemeente 
Gulpen-Wittem om het aanbestedingsproces 
uit te voeren. 

3. Instemmen met het mandateren van het hoofd 
Openbare Ruimte om opdracht binnen € 
50.000 te geven voor het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden. 

4. Kennis nemen van de conceptovereenkomst 
(PVE). 

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

14 Onderzoek MTB en 
doorontwikkeling re-
integratieketen 

1. Het college neemt kennis van de uitkomsten 
van het onderzoek door KplusV naar de 
strategische herpositionering van MTB en de 
doorontwikkeling van de uitvoeringsketen re-
integratie Participatiewet. 

2. Het college verstrekt de opdracht aan 
betreffende uitvoeringsorganisaties 
(MTB/Annex/Podium24/SZMH en SEM) om 
de bestuurlijke voorkeursvariant 3 nader uit te 
werken. Dit in nauwe samenspraak met de 
zes betrokken Maastricht-
Heuvellandgemeenten, ter voorbereiding op 
definitieve besluitvorming uiterlijk in Q4 2022. 

 
 

1. Voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
 
 
2. Conform advies besloten. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

15 Subsidieaanvraag restauratie 
kloostertuin Hoog Cruts. 

Op grond van de hardheidsclausule van  
de subsidieverordening cultureel erfgoed  
gemeente Eijsden-Margraten € 7.500  
subsidie verlenen voor restauratie van de 
tuin van klooster Hoogcruts. 
 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
onderbouwing aangescherpt wordt. 

16 Clientervaringsonderzoek Wmo 
en Jeugd 2020. 

Kennis te nemen van de resultaten van  
het cliënttevredenheidsonderzoek over  
de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet  
in 2020. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 

17 Beleidsregel 
hulpacties/ontwikkelingshulp bij 
rampen: Giro 555 Samen in 
actie voor Oekraïne. 

1. In verband met “Samen in actie voor 
Oekraïne” en daarmee samenhangend het 
openstellen van giro 555 een bijdrage 
beschikbaar te stellen van € 12.500,00; zijnde 
een bedrag van € 0,50 per inwoner.  

2. De gemeenteraad informeren over deze 
bijdrage.  

3. Instemmen met bijgaande administratieve 
begrotingswijziging. 

 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
financiële paragraaf nog nader getoetst wordt 
aangaande de dekking. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 15-3-2022 

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


