
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 24-1-2023 
 

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 24-1-
2023 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 17-1-
2023 

Vaststellen. Conform advies besloten 

3 Artikel 36 vragen  Instemmen met het overzicht. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
afhandeling art 36 Poort van het Heuvelland nog 
aangehouden worden. Eerst dienen de afspraken met 
indiener van de vragen goed uitgelijnd te zijn. 
 

4 Verordening 
Stimuleringslening zakelijk 
Eijsden-Margraten 2023 

1. De raad middels bijgaand 
raadsvoorstel voor te stellen: 

a. de Verordening Duurzaamheidslening 
Eijsden-Margraten 2016 in te trekken; 

b. de Verordening Stimuleringslening 
zakelijk Eijsden-Margraten 2023 vast 
te stellen; 

c. het verstrekken van 
duurzaamheidsleningen via SVn aan 
te wijzen als een economische 
activiteit van algemeen belang zoals 
bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de 
Mededingingswet;  

d. tranchegewijs een krediet van € 
1.000.000 op rekening van SVn te 
storten ter uitvoering van de 
Verordening Stimuleringslening 
zakelijk Eijsden-Margraten 2023, tot 
een maximum van € 10.000.000. 

1a. Conform advies besloten 
 b. Conform advies besloten, met dien verstande dat in de 
inleiding beknopt gerefereerd wordt aan de 
oorspronkelijke regeling en wat op grond van de huidige 
omstandigheden geregeld is rondom de particuliere 
doelgroep (inclusief renteregeling). 
 c. Conform advies besloten 
 d. Conform advies besloten 
2a. Conform advies besloten 
 b. Conform advies besloten 
 c. Conform advies besloten 
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2. Voor het geval de raad akkoord gaat 
met punt a. t/m d, het 
rentepercentage    voor de 1ste 
tranche leningen vast te stellen op 

a. 4,3% voor leningen < € 100.000 
zonder hypothecaire zekerheid; en  

b. 3,8% voor leningen < € 100.000 met 
hypothecaire zekerheid; en     

c. 3,8% voor leningen boven € 100.000 
met hypothecaire zekerheid. 

 

5 Raadsinformatiebrief 
ontwikkelingen 
jeugdhulpaanbieder Xonar 

Instemmen met de verzending van de 
raadsinformatiebrief ontwikkelingen 
jeugdhulpaanbieder Xonar in relatie tot 
het herstelplan. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat duidelijk 
wordt vermeld dat in deze sprake is van een gemeen-
schappelijke reacties van de 16 Zuid-Limburgse 
gemeenten en dit consequent tekstueel doorgevoerd 
wordt in de brief. 
 
 

6 Wijziging 
gemeenschappelijke regeling 
Omnibuzz, een definitief 
besluit 

De gemeenschappelijke regeling 
Omnibuzz te wijzigen conform bijgevoegd 
concept-wijzigingsbesluit. 

Conform advies besloten 

7 Aanbesteding 
bedrijfsvoertuigen 
buitendienst 

1. Instemmen met het opstarten van een 
Europese aanbesteding 
bedrijfsvoertuigen buitendienst; 

2. Instemmen met het mandateren van 
het afdelingshoofd openbare ruimte 
om voorlopig en definitief te gunnen 
mits de uitkomst van de aanbesteding 
binnen de beschikbare middelen valt. 

 

1. Conform advies besloten. met dien verstande dat de 
directie met de portefeuillehouder tekstueel e.e.a. afstemt 
met steller van het voorstel. 
2. Conform advies besloten 
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8 Vast te stellen 
subsidieprogramma 2023 

Op grond van het bepaalde in de 
Algemene Subsidieverordening Welzijn 
Eijsden- Margraten 2017: 
1. de subsidierelatie met ’t Biejezwjermke 

te beëindigen en afspraken maken 
over verleende subsidie 2022; 

2. Gravel Series m.i.v. 2023 aan te 
merken als 4e wielerevenement en 
een subsidiebedrag beschikbaar te 
stellen van maximaal€ 2.000,00 uit het 
wielerbudget. 

3. het subsidieprogramma 2023 vast te 
stellen conform bijlage. 

 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten, met dien verstande dat in 
2023: 
a) de financiële opzet van het subsidieprogramma nader 
verdiept wordt 
b) een nadere toelichting plaatsvindt richting College 
omtrent de opzet van het subsidieprogramma 

9 Stand van zaken lopende 
MIP-projecten t/m Q4 2022 

1. Kennis nemen van de stand van zaken 
projecten 

2. Instemmen met het informeren van de 
Raad via een raadsinformatiebrief 

1. Voor kennisgeving aangenomen 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat in de 
raadsinformatiebrief aangegeven wordt dat gezien 
eerdere besluitvorming rondom het projectenboek 
specifiek voor infrastructurele projecten periodiek een 
raadsinformatiebrief aangeboden wordt. 

10 Afspraken ivm circulaires in 
p&c productenen samen 
stellen kadernota 2024 

Instemmen met: 
1. Meicirculaire 2023 niet meenemen in 

kadernota 2024 
2. Raad informeren over uitkomsten 

meicirculaire 2023 middels 
raadsinformatiebrief 

3. Kadernota 2024 op 30 mei 2023 in 
raad ter behandeling aanbieden 

4. Septembercirculaire 2023 niet 
meenemen bij begroting 2024-2027 

5. Raad informeren over uitkomsten 
septembercirculaire 2023 middels 
raadsinformatiebrief 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat ten 
aanzien van de kadernota begin april gestart wordt met 
een inventarisatieronde met afzonderlijke fracties op weg 
naar behandeling van de kadernota eind mei. De 
kadernota aangeboden wordt exclusief meicirculaire. Eind 
juni wordt middels een RIB de raad voorzien van de 
effecten van de meicirculaire; 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
4. Niet akkoord. De septembercirculaire wordt wel wordt 
meegenomen in het begrotingsproces ervan uitgaande 
dat medio september de septembercirculaire wordt 
ontvangen en 3 oktober de begroting wordt opgeleverd. 
Op 5 september 2023 wordt het besluitvormingsproces 
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rondom de begroting middels een buitengewone 
raadsbijeenkomst opgestart hetgeen een vervolg krijgt op 
3 oktober presentatie begroting, 11 oktober behandeling 
begroting in P&C-commissie, 30/31 oktober 
dialoogvergadering en 7 november behandeling begroting 
in de raad. 
5. Niet akkoord. 
 

 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 31-1-2023 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Drs. G.J.M. Cox 
 


