
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 3-1-2023 
 

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 3-1-2023 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 20-12-
2022 

Vaststellen Conform advies besloten 

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

4 Team Heuvelland De raad in de raadsvergadering van 
14 februari voor te stellen: 
De motie verkeersleefbaarheid van medio 

2020 verder vorm en inhoud te geven 
door: 

1. Deze samen met de gemeente 
Gulpen-Wittem voort te zetten; 

2. Inspanning te verrichten om 
bovenlokale projecten bij het 
Programmabureau Zuid-Limburg weg 
te zetten; 

3. Op onderdelen regionale verbreding op 
te zoeken; 

4. Lokale projecten integraal met het 
gemeentelijk beleidsplan Verkeer en 
Vervoer 2021 op te pakken. 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
4. Conform advies besloten 
 
Verzoek aan interne projectleider om ontwikkelingen 
separaat nader af te stemmen met de portefeuillehouder 
verkeer/mobiliteit. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Raadsvoorstel vaststelling 
bestemmingsplan Bredeweg 
29-29a Banholt 

1. Conform het gestelde in het 
raadsvoorstel en de Nota van 
zienswijzen, wordt uw college 
geadviseerd om de raad voor te stellen 
om de zienswijzen van reclamanten 
ontvankelijk en deels ongegrond en 
deels gegrond te verklaren; 

2. De raad voorstellen, conform 
bijgevoegd raadsvoorstel, om het 
bestemmingsplan Bredeweg 29-29a 
Banholt, zoals dat plan is aangegeven 
op de verbeelding, alsmede de regels 
en de toelichting, gewijzigd vast te 
stellen 
(NL.IMRO.1903.BPBUI6262NX29-
VG01); 

3. De raad voorstellen, conform 
bijgevoegd raadsvoorstel, om het 
beeldkwaliteitsplan Bredeweg 29-29a 
Banholt vast te stellen. 

4. De raad voorstellen geen 
exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet 
ruimtelijke ordening vast te stellen. 

 
 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
argumentatie voor voorliggende woningbouwplan nader 
aangescherpt wordt. 
3. Conform advies besloten 
4. Conform advies besloten 

6 Raadsinformatiebrieven 
jeugdzorgaanbieder XONAR 

Instemmen met de verzending van een 
tweetal raadsinformatiebrieven inzake de  
ontwikkelingen bij jeugdzorgaanbieder  
XONAR 

Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7 VerLEDding openbare 
verlichting 2023 
 

1. De raad te verzoeken een 
investeringskrediet van € 1.075.000 ex 
BTW beschikbaar te stellen voor het 
vervangen van 2.785 armaturen door 
LED-armaturen waarbij de 
kapitaallasten worden gedekt door de 
besparing op onderhoud. 

2. Nadat de raad het investeringskrediet 
beschikbaar heeft gesteld : SPIE 
opdracht te verlenen om de 
conventionele armaturen in 1 keer te 
vervangen door LED-armaturen en zo 
te voldoen aan het energieakkoord. 

 
 
 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 

8  Voorraadagenda Raad 2023 1. Kennis nemen van de evaluatie van de 
voorraadagenda september t/m 
december 2022 

2. Instemmen met de voorraadagenda 
Raad 2023 

3. Instemmen met het voor kennisgeving 
doorleiden van de voorraadagenda 
naar het presidium en de raad 

 
 
 
 
 
 

Aangehouden. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9 Beleidsregels Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) en 
Parttime ondernemen (PTO) 

1. Instemmen met bijgaande 
beleidsregels Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen 

2. Instemmen met beleidsregels parttime 
ondernemen 

3. De Raad informeren middels een 
Raadsinformatiebrief over de 
vastgestelde beleidsregels. 

 

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

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 10-1-2023 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox 
 


