
      

 

Openbare notulen Collegevergadering 17-1-2023 
 

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 17-01-
2023 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 10-01-
2023 

Vaststellen. Conform advies besloten 

3 Artikel 36 overzicht  Instemmen met het overzicht Conform advies besloten 

4 Kaderbrief begroting 2024 
Regionale uitvoeringsdienst 
Zuid-Limburg (RUD ZL) 

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

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

2a. de raad akkoord is om de ontwerp-
begroting 2024 op te stellen conform 
de voorgelegde Kaderbrief 2024; 

2b. de raad akkoord is met het 
ingroeimodel voor de bodemtaken, 
waarbij als kanttekening wordt 
gemaakt dat de overheveling van de 
bodemtaken budgetneutraal dient 
plaats te vinden; 

2c. de raad niet akkoord is met de inflatie 
index van 10% aangezien dit erg 
voorbarig is; 

2d. de raad niet akkoord is de aantallen 

1. Voor kennisgeving aangenomen 
2a. Conform advies besloten 
2b. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
de burgemeester en portefeuillehouder nader overleg 
opstart met de Provincie en de RUD rondom de 
voorziene kosten en gehanteerde systematiek 
alsmede rondom de handelingsmethodiek irt de 
bodembeheerkaart. 
2c. Conform advies besloten 
2d. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
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meldingen en kengetallen die gebruikt 
worden voor de berekening van de 
kosten van de bodemtaken.    

    Daarnaast wordt geadviseerd de Raad 
voor te stellen om als advies aan de 
RUD ZL mee te geven om bij 
toekomstige kaderbrieven de 
specificaties per gemeente direct toe 
te voegen zodat duidelijk is wat de 
consequenties per gemeente zijn en 
deze niet één maand later toe te 
sturen. 

 
 

 

5 Raadsvoorstel: financiële 
verordening Eijsden-
Margraten 2023 

Instemmen met het ter vaststelling 
aanbieden van de volgende 
verordeningen en nota’s aan de Raad: 
1. Financiële verordening Eijsden-

Margraten 2023 
2. Nota waarderen en afschrijven 

Eijsden-Margraten 2023; 
3. Nota reserves en voorzieningen 

Eijsden-Margraten 2023; 
4. Nota treasurybeleid Eijsden-Margraten 

2023; 
5. Controleverordening Eijsden-

Margraten 2023; 
6. Verordening onderzoeken 

doelmatigheid en doeltreffendheid 
Eijsden-Margraten 2023; 

7. Het uitvoeringsbeleid treasury 
vaststellen 

8. Kennis nemen van de presentatie aan 

1. Conform advies besloten 
2, Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
4. Conform advies besloten 
5. Conform advies besloten 
6. Conform advies besloten 
7. Conform advies besloten 
8. Voor kennisgeving  
    aangenomen 
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de cie P&C inzake financiële 
verordeningen 

6 Bs Cramignon Eijsden 
onderwijshuisvesting 

Instemmen met:  
1. Krediet van ad. € 342.000 beschikbaar 

te stellen door de Raad dmv 
bijgevoegd raadsvoorstel. 

2. Kapitaallast op te nemen in de 
begroting 2023 e.v.. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
een onafhankelijk advies van de concerncontroller 
alsnog wordt aangeleverd richting College  
2. Conform advies besloten 
 
 

7 Raadsinformatiebrief HRM 
vacatures 

Instemmen met de raadsinformatiebrief 
inzake vacatures 2022 

Conform advies besloten, met dien verstande dat : 
- aandacht/perspectief rondom personele 
ontwikkelingen voor 2023 nog toegevoegd wordt aan 
de RIB; 
- het actuele organogram informatief wordt 
doorgeleid richting het College. 
 
 

8 Raadsinformatiebrief 
gemeenschappelijke 
regelingen 

Instemmen met de raadsinformatiebrief 
over de Gemeenschappelijke Regelingen 

Conform advies besloten 
 
 
 
 
 

9  Collegevoorstel inz. RIB 
aanbesteding verwerken van 
huishoudelijk rest en gft(e)-
afval vanuit de ASL-
gemeenten. 
 

 Bijgaande raadsinformatiebrief van Rd4 
m.b.t. de aanbesteding verwerking 
huishoudelijk rest en gft(e)-afval vanuit 
de ASL-gemeenten, voor kennisgeving 
aannemen en als zodanig doorsturen 
naar de gemeenteraad. 
 
 

Conform advies besloten 
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10 Besluit tot het opleggen van 
een last onder dwangsom 
Dorpsstraat 8-10 Sint 
Geertruid 
 

Het college wordt geadviseerd om de 
overtreder: 

1. te gelasten de permanente bewoning 
(die plaatsvindt in de 
recreatiewoningen) op het perceel te 
beëindigen en beëindigd te houden; 

2. hiervoor een termijn te gegeven van 8 
weken om de overtredingen ongedaan 
te maken. Deze termijn gaat in op de 
dag na verzenddatum van het besluit, 
waarbinnen de bovenstaande 
maatregel wordt getroffen; 

3. een dwangsom van € 1.800,- per week 
met een maximum van € 18.000,- te 
laten verbeuren als de genoemde 
overtredingen niet binnen de 
begunstigingstermijn zijn beëindigd. 

4. Dit besluit tevens te laten gelden op 
grond van artikel 5.18 Wabo voor de 
rechtsopvolger(s). 
 

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

11 Financieel ontzorgen voor 
statushouders, door 
Kredietbank Limburg 

1. In te stemmen om de dienstverlening 
'financieel ontzorgen' ten behoeve van 
statushouders, onderdeel van onze 
wettelijke taak t.b.v. de Wet 
inburgering, uit te laten voeren door de 
Kredietbank Limburg; 

2. In te stemmen met de prijsbijlage 
2023, behorend bij de 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
14.000 euro stijging in het voorstel nog nader 
verduidelijkt wordt 
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dienstverleningsovereenkomst die is 
afgesloten met de Kredietbank 
Limburg voor een periode van 2021-
2024. 
 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 24-1-2023 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Drs. G.J.M. Cox 
 


