
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 18-10-2022 
 

Aanwezig: 
 

Cox, Drs. G.J.M. (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder) 
Weling, Drs. J.L.J.M. (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Gerritsen, M.J.G. (Wethouder) 
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris) 
Kool, Drs. J.M.F. (Loco-secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 18-10-
2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 11-10-
2022 

 Conform advies besloten, met dien verstande dat besluit 
bij punt 11 wordt toegevoegd. 

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

4 Vervolg adviezen Necker van 
Naem 

1. In te stemmen met de raadsin-
formatiebrief conform bijlage 

2. In te stemmen met de afdoening van 
de artikel 36 vragen conform bijlage 

1. Conform advies besloten, met verwerking met tekstuele 
aanpassingen en het toevoegen van enkele bijlagen 
2. Conform advies besloten 
 

5 Beantwoording artikel 36 
vragen inzake Gebiedsvisie 
Middenterras en Poort van 
het Heuvelland 
 
 
 
 
 

Instemmen met de beantwoordingsbrief  
artikel 36 vragen inzake Gebiedsvisie  
Middenterras en Poort van Heuvelland 

Conform advies besloten 

6 Intern controleplan 2022 Vaststellen van het Interne Controleplan 
 2022 

Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a) voor het einde van het jaar het College wordt bijgepraat 
rondom rechtmatigheid en de te ondernemen acties; 
b) de kopjes van de documenten gewisseld worden. 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7 Aanbesteding inhuur BOA 
capaciteit 
 

1. Kennis te nemen van de offerte-
aanvraag BOA-capaciteit; 

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

3. De gunning, mits past binnen het 
budget, te mandateren aan het 
afdelingshoofd en anders volgt 
voorstel richting college. 

1. Voor kennisgeving aangenomen 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
 
Additioneel: In beeld brengen of er extra middelen vanuit 
het Rijk (incidenteel/structureel) worden ontvangen voor 
het BOA activiteiten in het buitengebied. 
 

8  Young Leaders traject jeugd 
Eijsden 

1. Instemmen met het implementeren van 
een Young Leaders traject bij de 
hangjeugd in Eijsden. 

2. Instemmen met het ondertekenen van 
de offerte en de kosten voor de inzet 
van een Young Leaders traject a € 
12.600,- (bijlage 1). 

 
 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 

9 Afstemming glasvezel 
wijkkasten (POP) 

Goedkeuring te verlenen aan de vijf  
ambtelijk voorgestelde wijkkasten (POP) 
t.b.v. het glasvezelnetwerk. 

Conform advies besloten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vastgesteld in de B&W vergadering 1-11-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox 
 


