
      

 

Notulen collegevergadering 26-02-2019 
 

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 26-02-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 19-
02-2019 

Vaststellen. Conform advies. 
 
 
 
 

3 Onderzoeken mogelijkheden 
uitbreiden regeling 
leszwemmen. 

1. Instemmen met het niet vergoeden of 
stimuleren van baby- en peuterzwemmen. 

2. Instemmen met het aan de gemeenteraad 
versturen van in de bijlage toegevoegde 
conceptbrief. 

 

1. Conform advies. 
 
2. Conform advies. 

4 Besluit op bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor 
het bouwen van een nieuwe 
loods op de locatie Vroelen 
27A Noorbeek 

1. Het bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning het bouwen van een 
nieuwe loods op de locatie Vroelen 27A 
Noorbeek ontvankelijk verklaren; 

2. Het bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning het bouwen van een 
nieuwe loods op de locatie Vroelen 27A 
Noorbeek ongegrond verklaren; 

3. Een vergoeding van de proceskosten 
afwijzen. 

 

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

5 Besluit op bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor 
het bouwen van een woning 
op de locatie Korenbloem 29 
te Eijsden. 
 

1. Het bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor het bouwen van 
een woning op de locatie Korenbloem 29 te 
Eijsden ontvankelijk verklaren; 

2. Het bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor het bouwen van 
een woning op de locatie Korenbloem 29 te 

1. Conform advies. 
 
 
 
2. Conform advies. 
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Eijsden ongegrond verklaren; 
3. Een vergoeding van de proceskosten 

afwijzen. 
 

 
3. Conform advies. 

6 Voorstel wijziging 
Mandaatregeling 

In principe in te stemmen met de  
volgende wijziging van de  
Mandaatregeling: 

1. Mandaat voor omgevings-
vergunningen, waarbij wordt 
afgeweken van het bestemmingsplan 
op basis van een ruimtelijke 
onderbouwing. Het 
afstemmingsmoment komt te 
vervallen; 

2. Het mandaat betreffende het 
toepassen en uitvoeren van 
bestuurlijke sancties voor zover die 
betreffen de overtreding van 
bestemmingsplanregels, 
omgevingsvergunningvoorschriften, 
Wabo, Wet ruimtelijke ordening, 
Woningwet, APV met uitzondering van 
de regels als bedoeld bij punt 17 en de 
Bomenverordening; 

3 Artikel 6: het beperken van de 
afstemmingsmomenten tot twee 
situaties, namelijk indien de 
portefeuillehouder aangeeft dat hij af 
wil stemmen of de klantadviseur/ 
teamcoördinator of afdelingshoofd 
geeft aan dat afstemming gewenst is 
 

 
 
 
1. Conform advies. 
 
 
 
 
 
 
2. Conform advies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conform advies. 
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7 Subsidieverzoek 
Margratentocht 2019 

Instemmen met het verlenen van een 
incidentele bijdrage van € 1.000,- aan 
wandelcomité St Gertrudis t.b.v. 
Memorial Walk 2019. 

Conform advies, Wethouder Custers onthoudt zich van 
beraadslagingen en besluitvorming.  

8  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. 

 

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

9 Deelname aan 
Samenwerkingsverband 
Gemeenschappelijke 
Informatievoorziening VTH 
(SGIV) 

1.Deel te nemen aan het convenant 
“Samenwerkingsverband Gemeen-
schappelijke Informatievoorziening VTH” 
(SGIV); 

2. De impactanalyse Informatievoorziening 
Omgevingswet ter kennisname aan te 
nemen; 

3. Het dekken van de afschrijvingslasten ad. € 
22.300 van de VTH applicatie uit 
het budget invoeringskosten omgevingswet; 

4. Het opnemen van het interne functionele 
applicatiebeheer in een apart integraal 
collegevoorstel. 

1. Conform advies  
 
 
 
2. Conform advies 
 
 
3. Conform advies 
 
 
4. Conform advies 
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10 Wijziging tijden 
vergunninghoudersparkeren 
Eijsden 

1. Instemmen met het ‘Wijzigingsbesluit tot 
aanwijzing plaatsen 
vergunninghoudersparkeren in gemeente 
Eijsden-Margraten februari 2019’ 

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

1. Conform advies, met dien verstande dat het gebied  
    wordt uitgebreid met de Spriemenstraat. 
 
 
2. Conform advies. 
 
Daarnaast doet het college de principe-uitspraak dat ze 
boetes in principe zelf wil innen. 

11 Prins Hendriksstraat 2B 
Eijsden 

Voorgesteld wordt om verzoeker als volgt 
schriftelijk te informeren: 
 
1. Op het perceel aan de Prins Hendrikstraat 

2b is sprake van een woonbestemming met 
een bouwvlak, maar er is geen directe 
bouwtitel voorhanden. Dit vloeit voort uit 
artikel 22.2.2 sub c van de regels bij het 
bestemmingsplan; 

2. Op basis van artikel 2.12, eerste lid, sub a 
onder 2 Wabo juncto artikel 4, onderdeel 9 
Bijlage II Bor kan middels een reguliere 
procedure medewerking worden verleend 
aan het bouwen van een woning. 
Voorwaarden daarbij zijn wel dat de 
bebouwde oppervlakte en het bouwvolume 
niet vergroten. Mocht niet aan deze 
voorwaarden worden voldaan, dan kan 
enkel nog medewerking worden verleend 
door toepassing van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure. Uiteraard dient de 
woning ook te voldoen aan alle andere 
eisen die hieraan standaard worden gesteld, 
zijnde welstand, Bouwverordening en 
Bouwbesluit. 

3. Aangezien per saldo een bouwtitel wordt 

Aangehouden. 
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toegevoegd, dient compensatie plaats te 
vinden. De hoogte van de bijdrage betreft 
volgens de hiervoor geldende regeling 7% 
van de berekende WOZ-waarde van de te 
bouwen woning. Deze compensatie dient te 
worden betaald door de aanvrager van de 
omgevingsvergunning voor het bouwen van 
de woning. Bovendien is de 
compensatiebijdrage van 7% een maatregel 
die nu geldt. In de toekomst bestaat 
uiteraard de mogelijkheid dat deze wijzigt of 
vervalt. Dat moet worden beoordeeld op het 
moment dat de aanvraag om 
omgevingsvergunning wordt ingediend. 

 

12 Vakantieappartement 
Julianaweg 19 Sint Geertruid 

1. Vaststellen dat het gebruik van het tuinhuis 
als vakantieappartement aan de Julianaweg 
19 te Sint Geertruid strijdig is met het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan 'Sint 
Geertruid 2013'; 

2. Vaststellen dat het overgangsrecht van het 
bestemmingsplan 'Sint Geertruid 2013' niet 
van toepassing is; 

3. Initiatiefnemer per brief te informeren over 
de positieve grondhouding van het college 
ten aanzien van het gebruik als 
vakantieappartement, mits aan een aantal 
voorwaarden wordt voldaan. Dit zijn 
enerzijds de voorwaarden uit de 
binnenplanse afwijkingsmogelijkheid die het 
bestemmingsplan biedt (artikel 13.5.1) of de 
voorwaarden die zijn gekoppeld aan het 
toepassen van een kruimelgeval (artikel 4, 
onderdeel 9 Bijlage II Bor), maar anderzijds 

Aangehouden. 
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ook de overige voorwaarden die steeds 
gelden bij een aanvraag om af te wijken van 
het bestemmingsplan zoals milieu, 
parkeren, spuitcirkels, etc. Initiatiefnemer zal 
er ook op worden gewezen dat een 
vakantieappartement dient te voldoen aan 
hogere eisen van het Bouwbesluit dan een 
tuinhuis. 

 

13 Aanpassing projectopdracht 
herontwikkeling locatie 
Kampweg 

De projectopdracht herontwikkeling 
locatie Kampweg gewijzigd vaststellen. 

Aangehouden. 

14 Verzoek van Fanfare St. 
Gertrudis om in aanmerking 
te komen voor de 
opvolgende cyclus op grond 
van de Beleidsregel 
Subsidies Maatschappelijke 
Accommodaties van de 
geldende subsidie-
verordening 

Op basis van artikel 64 van de Algemene 
Subsidieverordening Welzijn gemeente 
Eijsden-Margraten 2017 het verzoek van 
de Fanfare St. Gertrudis toe te kennen. 

Aangehouden. 
  

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 12-03-2019 

 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De secretaris,         De burgemeester, 
 
 
 
           Mathea Severeijns       Dieudonné Akkermans 
 


