
      

 

Notulen  collegevergadering 11-12-2018 
 

Aanwezig: 
 

Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Dreessen, W.H.J. (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder) 
Severeijns, M.F.M.E. (Secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 11-12-
2018 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 4-12-
2018 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Afhandeling bezwaarschrift 
BNMO afd. Limburg m.b.t. 
afwijzen subsidieaanvraag 

1. Het advies van de Intergemeentelijke 
Adviescommissie Bezwaarschriften over te 
nemen en het bezwaar van de BNMO, afd. 
Limburg ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren. 

2. Na heroverweging het advies van de 
Adviescommissie over te nemen dat de 
bezwaarmaker niet in aanmerking komt voor 
een subsidie.  

3. Het besluit van 4 juni 2018 te handhaven 
hetgeen betekent de subsidieaanvraag van 
BNMO afd. Limburg af te wijzen. 

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

4 Het vergroten van een reeds 
verleende overkapping ten 
behoeve van het stallen van 
historische voertuigen op de 
locatie Kampweg 37B, 
Gronsveld 

Medewerking te verlenen aan de vergroting van  
een overkapping waarvoor al eerder een  
vergunning verleend is, met toepassing van een  
tijdelijke ontheffing volgens bijlage II artikel 4 lid  
11 van het Besluit omgevingsrecht, het Bor. 

Conform advies. 

5 Benoeming lid commissie 
bezwaarschriften 

1. Per 1 september 2018 eervol ontslag te 
verlenen aan mevr. mr. S. Lahaye, lid van de 
kamer Algemene Zaken;  

2. Per 1 januari 2019 dhr. mr. E. Weusten te 
benoemen als lid van de kamer Algemene 
Zaken voor een periode eindigend op 1-7-2021. 

1. Conform advies 
2. Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 

6 Koersdocument lijn 50 
samenwerking 

Instemmen met het voorstel aan de  
gezamenlijke gemeenteraden om in te  
stemmen met : 
1. Het Koersdocument Lijn 50 samenwerking; 
2. De gemeenschappelijke waarden op basis 

waarvan verder onderzoek zal worden gedaan; 
3. De voorgestelde procesaanpak 

(‘bestuursopdracht’) om te komen tot een 
definitieve versie van de gemeenschappelijke 
en verbindende waarden van de lijn 50 
samenwerking. 

 

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

7 Uitbreiding 
vergunninghouderzone 
Eijsden 
 

1. Instemmen met het ‘Wijzigingsbesluit tot 
aanwijzing plaatsen 
vergunninghoudersparkeren in gemeente 
Eijsden-Margraten oktober 2018’ 

2. Instemmen met het ‘Wijzigingsbesluit uitgifte en 
nadere regels parkeervergunningen behorende 
bij Parkeerverordening 2015 

 

Conform advies besloten, met dien verstande dat het 
vergunninghoudersgebied uitgebreid wordt aan de 
oostzijde van de Graaf de Geloeslaan, tot en met 
huisnummer 7. 

8  Besluit deelname Tiny Forest 
project 

1. Instemmen met deelname aan het project Tiny 
Forest; 

2. Instemmen met de voorgestelde financiële 
dekking. 

1. Conform advies 
2. Conform advies. 

9 Bestrating 't Bat & Batstegen 
Eijsden 

1. Het advies van de Monumentencommissie van 
15 november 2018 'Bestrating ‘t Bat en 
Batstegen' over te nemen; 

2. In de lijn van de uitgangspunten als genoemd in 
de nota 'Standaardisering terrassen oude kern 
Eijsden' in het terras voor eetcafé 'Aon ’t Bat' 
platines greskeien toe te passen; 

3. Af te wijken van het aanbestedingsbeleid en 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

stratenmakersbedrijf Wonderangulo opdracht te 
verstrekken voor een bedrag van € 92.500,00 
(excl. BTW) voor het vervoegen en herstraten 
van de originele natuursteenbestrating in ’t Bat 
(incl. terras) en de Batstegen. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 18-12-2018 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


