
      

 

Openbare notulen Collegevergadering 10-1-2023 
 

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 10-1-
2023 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 3-1-2023 

Vaststellen Conform advies besloten 

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

4 Raadsvoorstel vaststelling 
bestemmingsplan Dalestraat 
64A Banholt 

1. De raad voorstellen, conform 
bijgevoegd raadsvoorstel, om het 
bestemmingsplan Dalestraat 64A 
Banholt, zoals dat plan is aangegeven 
op de verbeelding, alsmede de regels 
en de toelichting, ongewijzigd vast te 
stellen 
(NL.IMRO.1903.BPKOM6262NN64A-
VG01); 

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

 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 

5 Kaderbrief RUD Zuid-
Limburg begroting 2024 

1. Kennis te hebben genomen van de 
Kadernota 2024 RUD ZL; 

2. De Raad voor te stellen als zienswijze 
kenbaar te maken aan de Regionale 
Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (RUD 
ZL) dat de raad akkoord is: 

Aanhouden 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

2a. om de ontwerp-begroting 2024 op 
te stellen conform de voorgelegde 
Kadernota 2024; 

     2b. met het ingroeimodel voor de 
bodem-taken, waarbij als kanttekening 
wordt gemaakt dat de overheveling 
van de bodemtaken  budgetneutraal 
dient plaats te vinden. 

3. Daarnaast wordt geadviseerd de Raad 
voor te stellen om als advies aan de 
RUD ZL mee te geven dat bij 
toekomstige kadernota’s specificaties 
per gemeente toe te voegen zodat 
duidelijk is wat de consequenties per 
gemeente zijn. 

 

6 Beantwoording Laatste vraag 
ex artikel 36 RvO m.b.t. 
adviezen Necker van Naem 

In te stemmen met de afdoening van de  
vragen ex artikel 36 RvO conform de  
bijgevoegde antwoordbrief. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de brief 
tekstueel wordt aangepast 

7 Principeverzoek voor het 
verbouwen van de woning op 
het adres Julianastraat 12 
Gronsveld 
 

Besluiten om géén medewerking te  
verlenen aan het principeverzoek voor  
het verbouwen van de woning op het  
adres Julianastraat 12 Gronsveld. 
 

Aanhouden. 

8  Eindafrekening project 'Aan 
de Fremme' 

1. Kennis te nemen van de financiële 
eindafrekening van het project ‘Aan de 
Fremme’.  

2. Het overschot terug te boeken naar het 
restkrediet MIP wegen. 

1. Voor kennisgeving  
     aangenomen 
2. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9 Krediet Skatebaan Eijsden 1. Kennis te nemen van de afrekening 
van het Skatepark te Eijsden 

2. Krediet aanleg skatepark Eijsden te 
sluiten 

1. Voor kennisgeving  
    aangenomen 
2. Conform advies besloten 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 17-1-2023 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox 
 


