
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 20-12-2022 
 

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 20-12-
2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
Collegevergadering 13-12-
2022 

Vaststellen Conform advies besloten 

3 Artikel 36 overzicht  Instemmen met het overzicht. Conform advies besloten 

4 Voortgang vernieuwing 
apparatuur raadzaal 

De bijgevoegde raadsinformatiebrief te 
versturen over de vernieuwing van de 
apparatuur in de raadzaal. 
 
 

Conform advies besloten 

5 Aanbestedingsresultaat en 
RIB project Bruisterbosch 

1. Kennis nemen van het 
aanbestedingsresultaat project 
′Herinrichting kern Bruisterbosch′. 

2. Het project ′Herinrichting kern 
Bruisterbosch′ gunnen aan de laagste 
inschrijver. 

3. Toegevoegde raadsinformatiebrief 
voor het project ′Herinrichting kern 
Bruisterbosch′ versturen naar de 
Raad. 
 

1. Voor kennisgeving aangenomen 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten, met dien verstande dat in 
de RIB duidelijk wordt aangegeven op welke 
onderdelen de meerkosten gemaakt zijn en in overleg 
met de wethouders Weling en Custers de brief verder 
wordt aangescherpt. 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Eindafrekening Reconstructie 
Termaar 

Instemmen met het financieel afrekenen 
van project: reconstructie Termaar 

Conform advies besloten 

7 Afwijken advies welstand-
commissie Von Geusauplein 
21 Eijsden 

1. Afwijken van het negatieve advies van 
de welstandcommissie betreffende het 
bouwen van een woning Von 
Geusauplein 21 Eijsden 

2. Het verlenen van de 
omgevingsvergunning 

 

Aangehouden 

8 Collegevoorstel besluit op 
bezwaar Dotterbloem 8 
Eijsden 

1. Het bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een woning op het 
perceel Dotterbloem 8 in Eijsden 
ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren; 

2. Niet overgaan tot het vergoeden van 
proceskosten als bedoeld in artikel 
7:15 van de Awb. 

 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 

9 Collegevoorstel besluit op 
bezwaar Dotterbloem 10 
Eijsden 

1. Het bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een nieuwbouw woning 
op het perceel Dotterbloem 10 in 
Eijsden ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren; 

2. Het bestreden besluit in stand laten 
met inachtneming van de 
overwegingen van de commissie; 

3. Niet overgaan tot het vergoeden van 
proceskosten als bedoeld in artikel 
7:15 van de Awb. 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

10 Gemeentelijk Kwaliteitsmenu 
- Reglement 

Het aangepaste Reglement 
Gemeentelijke kwaliteitscommissie 
Eijsden-Margraten d.d. 14 december 
2022 – kenmerk Reglement GKM E-M 
dec2022 vaststellen 
 

Conform advies besloten 

11 Aanbesteding 
Gebiedsontwikkeling 
Stationsomgeving 

1. Instemmen met de uitvraag, de daarin 
benoemde gunningscriteria en bijlage 
ten behoeve van de aanbesteding van 
werkzaamheden in het kader van de 
Gebiedsvisie Stationsgebied en 
omgeving Eijsden. 

2. CB5, BRO, Arcadis en 
RademacherDevries  uitnodigen deel 
te nemen aan de aanbesteding. 

3. In het beoordelingsteam zitting te laten 
nemen de raadsleden uit de 
stuurgroep alsmede de 
beleidsadviseur en projectmanager. 

 

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

12 Inzet (anterieure) overeen-
komst als volkshuisvestelijk 
sturingsinstrument 

in een overeenkomst wordt vastgelegd 
dat:  

1. de woningen binnen 3 jaar na het 
onherroepelijk worden van het 
bestemmings- of omgevingsplan, dan 
wel bij het ontbreken hiervan, een 
besluit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 
onder c juncto art. 2.12 lid 1 onder a 
Wabo, gerealiseerd zijn; 

2. de instandhoudingstermijn voor sociale 
en  geliberaliseerde midden huur 
minimaal 15 jaar en voor betaalbare 
koopwoningen voor starters minimaal 
5 jaar bedraagt; 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

3. een boetebeding wordt opgenomen bij 
niet nakoming van de onder 1 en 2 
voornoemde beslispunten; 

II.   de overeenkomst als bedoeld onder I 
wordt afgesloten voordat het 
bestemmingsplan waarop het 
bouwplan betrekking heeft is 
vastgesteld, dan wel voordat een 
besluit op een vergunningaanvraag als 
bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c 
juncto art. 2.12 lid 1 onder a Wabo 
wordt genomen. 

 

13 Reactie op inspraak 
beleidsplan Wmo 

Instemmen met de bijgevoegde 
conceptbrief aan het Platform 
Zorgvragers Eijsden-Margraten naar 
aanleiding van de inspraakreactie op 
concept- Beleidsplan maatschappelijke 
ondersteuning 2023-2026 Maastricht-
Heuvelland. 
 

Conform advies besloten 

14  Trajekt: subsidie 2023 1. Instemmen met de dienstverlening van 
Stichting Trajekt in 2023. 

2. Instemmen met de bijgevoegde 
subsidieovereenkomst 2023. 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
Traject verzocht dient te worden dat het indexatie-
vraagstuk naar de toekomst reeds bij de subsidie-
aanvraag inzichtelijk gemaakt moet worden en niet in 
een later stadium 
2. Conform advies besloten 

15 Uitvoeringsprogramma 
Plattelands- en 
Vrijetijdseconomie 2023. 

1. Vaststellen van het 
Uitvoeringsprogramma Plattelands- en 
Vrijetijdseconomie Eijsden-Margraten 
2023; 

2. De totaal beschikbare 
dekkingsmiddelen in de begroting 
2023 ad. € 319.216,-  in te zetten voor 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
voor Q1 2023 reeds nu een raadsbijeenkomst wordt 
georganiseerd. 
2. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

de uitvoering van het jaarprogramma 
2023. 

16 Instellen TaskForce Energie 1.Instemmen met het instellen van de  
  Taskforce Energiecrisis en de daarbij  
  behorende doelstelling 
 
2.Instemmen met het versturen van een 

raadsinformatiebrief 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
directie verzocht wordt dat in januari een concreet 
uitvoeringsplan wordt voorgelegd aan het College 
(inclusief inzet middelen); 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat in 
afstemming met de portefeuillehouders Gerritsen en 
Piatek, de raadsinformatiebrief nader aangescherpt 
wordt alvorens deze verzonden wordt richting raad 

17 Aanbesteding Functionaris 
Gegevensbescherming 

1. De dienst Functionaris 
Gegevensbescherming meervoudig 
onderhands aan te besteden en 
hiervoor een drietal partijen uit te 
nodigen;  

2. Het afdelingshoofd Financiën en 
Informatiemanagement te mandateren 
de voorlopige en definitieve gunning 
toe te kennen. 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 

18 Beleid cloudbeveiliging Het bijgevoegde Cloud-beveiligingsbeleid 
vast te stellen. 

Conform advies besloten 

19 Structuurwijziging Stichting 
Sport Welzijn Eijsden-
Margraten - Zwembad 
Eijsden  – per 1 januari 2023 

Instemmen met: 
1. De door Stichting SWEM voorgestelde 

structuurwijziging per 1 januari 2023. 
2. De overeenkomsten “overdracht 

exploitatie”, “contractovername” en  
geldlening” 

3. Aangaan van de overeenkomsten 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
4. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
het addendum een looptijd heeft tot 1 juli 2023. 
5. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

“overdracht exploitatie” en contract- 
    overname”, met inbegrip van de 

hiermee gepaard gaande – per  
saldo budgetneutrale – aanpassing 
van huur en vergoeding per 1 januari  
2023. Deze zal via de eerste burap 
geeffectueerd worden.  

4. Het aangaan van een addendum m.b.t. 
de uiterste datum voor de mogelijk- 
heid tot verlenging van de bestaande 
overeenkomsten m.b.t. zwembad De 
Treffer.  

5. De door de gemeente (eenzijdig) 
ondertekende overeenkomsten  
“overdracht exploitatie” en 
contractovername” d.d. 28 september 
2022 waarin was voorzien om per 1-1-
2022 de structuurwijziging te 
effectueren, intrekken. 

 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 3-1-2023 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Drs. G.J.M. Cox 
 


