
      

 

Notulen collegevergadering 12-2-2019 
 

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 12-2-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 5-2-2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Verzwaard onderhoud 
Bruisterboschweg, tracé 
Herkenrade-Bruisterbosch. 

1. Het binnen de gestelde kaders opstarten van 
de voorbereiding, aanbesteding, realisatie en 
uitvoeringsbegeleiding van het project 
‘Verzwaard onderhoud Bruisterboschweg’ op 
basis van gunningscriterium ‘laagste prijs’ en 
bij 5 in dit advies genoemde aannemers een 
offerte vragen; 

2. Instemmen met het mandateren van het 
afdelingshoofd Openbare Ruimte om de 
noodzakelijke opdrachten voor realisatie van 
het project te verlenen binnen het 
beschikbare kredietbesluit; 

3. Instemmen met het mandateren van de 
projectleider tot opdrachtverlening binnen de 
in dit advies genoemde financiële kaders. 

 

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

4 Verzoek tot handhaving, 
bouwwerken in strijd met 
excessenregeling 
Boterbloem 8, Eijsden 

Afwijzen verzoek tot handhaving  
gerealiseerde tuinmuur, dakkapel en  
ruwbouw pand Boterbloem 8 Eijsden. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Overtreding openingstijden 
op grond van de 
Winkeltijdenverordening 
Eijsden-Margraten 2017. 

Opleggen van een last onder dwangsom  
overtreding openingstijden  
Winkeltijdenverordening Plus,  
Amerikaplein te Margraten. 
 

Conform advies. 

6 Samenwerkingsconvenant 
Handhaving Openbare 
Ruimter Gemeenten Zuid-
Limburg 2019 en 
Bevoegdheidsconvenant 
Handhaving in de natuur in 
de provincie Limburg 

1. In te stemmen met de deelname aan het 
bijgevoegde convenant 
'Samenwerkingsconvenant Handhaving 
Openbare Ruimte Gemeenten Zuid-Limburg 
2019' ; 

2. De buitengewoon opsporingsambtenaren 
openbare ruimte domein I die in dienst zijn bij 
de gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, 
Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, 
Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, 
Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, 
Valkenburg aan de Geul en Voerendaal aan 
te wijzen als toezichthouder in de zin van 
artikel 5:11 van de algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb) ter handhaving 
van de lokale verordeningen en/ of de 
landelijke wetgeving voor alle deelnemende 
gemeenten  

3. Het samenwerkingsconvenant 'Handhaving 
Openbare Ruimte Gemeenten Zuid-Limburg 
2011' in te trekken; 

4. In te stemmen met de deelname aan het 
bijgevoegde convenant 
'Bevoegdheidsconvenant Handhaving in de 
natuur in de provincie Limburg' ; 

5. De buitengewoon opsporingsambtenaren 
domein I en II die in dienst zijn bij de 
relevante deelnemende partijen als 
toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van 

1. Conform advies  
 
 
 
 
2. Conform advies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conform advies  
 
 
4. Conform advies  
 
 
 
5. Conform advies  
 
 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

de Awb aan te wijzen ter handhaving van de 
lokale verordeningen voor alle deelnemende 
partijen .  

6. Het convenant 'Samenwerking Vereniging 
Natuurmonumenten met Gemeenten in 
Limburg' in te trekken. 

 

 
 
 
6. Conform advies. 

7 Schriftelijke vragen Groen 
Links ex artikel 34 Reglement 
van Orde. 

Instemmen met de schriftelijke  
beantwoording van de artikel 34 vragen  
betreffende de verkeersituaties  
Bloesemgaard en weg Bruisterbosch. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat in 
de brief wordt opgenomen dat deze weg uitvoerig in 
de raad aan de orde is geweest bij de behandeling 
van het bestemmingsplan Bloesemgaard en dat er 
destijds bewust is gekozen voor het spreiden van de 
overlast van zwaar verkeer in de kern Margraten. 
 

8 Kerkplein Mesch. 1. Instemmen met het concept bestek van het 
project Kerkplein Mesch; 

2. Instemmen met het opstarten van de 
aanbestedingsprocedure Kerkplein Mesch; 

3. Hoofd openbare ruimte mandateren voor de 
opdrachtverlening van de uitvoering en 
uitvoeringsbegeleiding. 

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

9 Onderzoek 213a 2018 'Het 
zelfonderzoek naar 
doelmatigheid en doel-
treffendheid betreffende de 
afhandeling van Meldingen 
Openbare Ruimte. 
 

Instemmen met: 
1. Het rapport 213a: zelfonderzoek naar 

doelmatigheid en doeltreffendheid betreffende 
de afhandeling van Meldingen Openbare 
Ruimte; 

2. Het verbeterplan ‘Plan van aanpak Meldingen 
Openbare Ruimte’; 

3. Het informeren van de leden van de Raad 
betreffende de uitkomsten van het onderzoek 
en bijbehorende verbeterplan middels 
bijgaande brief, bijbehorend rapport en 
verbeterplan; 

4. Het informeren van de Rekenkamer 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

betreffende de uitkomsten van het onderzoek 
en bijbehorende verbeterplan middels 
bijgaande brief, bijbehorend rapport en 
verbeterplan. 

 

10 Procesverbetering melding 
openbare ruimte 213a en het 
klantreisonderzoek. 

1. Aanschaf van de app Fixi; 
2. De aanschaf 2019 en de beheerskosten 2020 

ev te dekken uit het budget openbare ruimte – 
overige kosten.  

3. De saldoneutrale budgetwijziging mee te 
nemen in de eerste bestuursrapportage van 
2019. 

 

1. Conform advies besloten 
2. Gewijzigd besloten. De  
    aanschaf te dekken uit het  
    budget openbare ruimte-overige kosten 
3. Gewijzigd besloten. De  
    abonnementskosten voor de 
    jaren 2020 e.v. saldoneutraal 
    in de begroting mee te  
    nemen 

11 Vestigen van detailhandel 
Veilingweg 15 te Gronsveld 
in strijd met het vigerende 
bestemmingsplan. 

Handhavingstraject vestigen detailhandel 
Veilingweg 15 Gronsveld voortzetten. 
 

Aangehouden. 

12 Informatieborden bij 
monumenten. 

In te stemmen met:  
1. het laten vervaardigen van 30 nieuwe ANWB-

borden voor monumentale gebouwen;  
2. het in de periode 2019-2021 jaarlijks 3 nieuwe 

cortenstalen borden te laten vervaardigen;  
3. het in 2019 beschikbaar stellen van €10 per 

monument voor een tegemoetkoming voor de 
aanschaf van monumentenschildjes; 

4. de saldo neutrale wijzigingen meenemen in 
Burap I 2019. 

 

Aangehouden in afwachting van het aanpassen van 
de financiële paragraaf. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

13 Raadsinformatiebericht 
toeristenpas Lijn-50. 

De gemeenteraad door middel van  
bijgevoegde raadsinformatiebrief  
informeren over het project Toeristenpas  
Lijn-50. 

Conform advies. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 19-2-2019 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


