
      

 

Notulen  collegevergadering 10-5-2022 
 

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 10-5-
2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 3-5-2022 

Vaststellen Conform advies besloten 

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

4 Beantwoording vraag Art. 36 
raadslid inzake Oranje Boys 
Complex - Kerkweg 2 

Instemmen met de beantwoording van de 
artikel 36 vragen middels bijgaande brief 

Conform advies besloten, met dien verstande dat een 
tekstuele aanpassing wordt doorgevoerd. 
 
Wethouder Jacobs heeft niet deelgenomen aan de 
beraadslagingen en besluitvorming. 
 

5 Toezicht en handhaving 
blauwe zone winkelcentrum 
Eijsden 

Het college wordt gevraagd in te  
stemmen met toezicht en handhaving op  
het gebruik van de parkeerschijf in de  
blauwe zone winkelcentrum te Eijsden. 

Aanhouden. 

6 Budget audit Wet 
politiegegevens (WPG) 

De raad voorstellen een budget van  
€ 20.000,- beschikbaar te stellen voor de  
implementatie en externe audit van de  
Wet politiegegevens. 

Conform advies besloten 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7 Aanvullende werkzaam-
heden statushouders locatie 
Noorbeek 
 

Instemmen met: 
1. Het in opdracht geven van de aanvullende 

werkzaamheden ter hoogte van in totaal 
€ 35.077,11 excl. btw. 

2. Mandateren van het afdelingshoofd voor de 
opdrachtverstrekking van deze werkzaamheden. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
a) aandacht wordt gevraagd voor het planologische 
traject alsmede 
b) de inwoners betrokken worden bij de uitvoering van 
de werkzaamheden e.e.a. afstemmen met Sociaal 
Domein en maatschappelijke begeleiding. 
2. Conform advies besloten 

8  Knopen Lopen (uniform 
wandelroutenetwerk Zuid-
Limburg). 

In te stemmen met: 
1. Stichting VVV Zuid-Limburg als externe 

penvoerder te machtigen om de Europese 
aanbesteding te verzorgen inzake het project 
Knopen Lopen (vanaf de voorbereiding, inclusief 
beoordeling van uitsluitingsgronden, tot en met 
de beslissing over voorlopige en definitieve 
gunning passend binnen het beschikbaar 
gestelde krediet).  

2. Het hanteren van één set inkoopvoorwaarden 
voor alle deelnemende gemeenten. Hiertoe 
worden de Algemene Inkoopvoorwaarden 2021 
gebruikt die gehanteerd worden door de 
gemeente Sittard-Geleen. 

3. De gemeenten vrijwaren Stichting VVV Zuid-
Limburg voor eventuele aansprakelijkheid van de 
Stichting van schade en/of aanspraken van de 
gemeenten zelf, die mogelijk voortvloeien uit 
hoofde van de taken van en/of besluitvorming 
door Stichting VVV Zuid-Limburg, als externe 
penvoerder voor de gemeenten. 

4. Indien het aanbestedingsresultaat past binnen de 
financiële randvoorwaarden het afdelingshoofd te 
mandateren om opdracht te verstrekken 
(gunning) namens Eijsden-Margraten. 

 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
4. Conform advies besloten 
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Vastgesteld in de B&W vergadering 17-5-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox 
 


