
      

 

Notulen collegevergadering 2-4-2019 
 

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) 
Kool, J.M.F. (Loco-Secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 2-4-2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 26-3-
2019 

Vaststellen. Conform advies.  
 

3 Aankoop vrijstaande woning 
met bijbehorend perceel 
gelegen aan Stiegel 13 
Eijsden 
 

Het advies is om in te stemmen met: 
1. Het nemen van een principe besluit tot 

aankoop van de Stiegel 13 te Eijsden met het 
oog op de eventuele ontwikkeling van 
parkeerplaatsen aldaar;  

2. De raad dienaangaande in de gelegenheid te 
stellen om zijn eventuele wensen en 
bedenkingen ter kennis van uw college te 
brengen binnen 7 dagen na dagtekening van 
de brief; 

3. Mandaat te verlenen aan de 
portefeuillehouder wethouder Custers om bij 
het uitblijven van zwaarwegende wensen of 
bedenkingen van de raad, de overeenkomst 
aan te gaan tot aankoop van het Object voor 
€ 495.000,00 k.k. onder de gebruikelijke 
voorwaarden. 

 

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

4 Conclusies Onderzoek 
Geluid en luchtkwaliteit 
wegverkeer 

1. Af te zien van het toepassen van beplanting 
voor fijnstofafvang en geluid op basis van 
onderzoek naar geluid en luchtkwaliteit 
wegverkeer A2. 

2. Vanuit gemeentewege geen geluidsschermen, 
zoals vermeld in het onderzoek na te streven. 

1. Conform advies.  
 
 
 
2. Conform advies.  
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

3. Het contact met Rijkswaterstaat voort te 
zetten en de haalbaarheid van energie opwek 
in combinatie met geluidsschermen te 
onderzoeken. 

4. € 31.500,- van het ter beschikking zijnde 
budget voor het toepassen van 

    maatregelen langs de A2, beschikbaar te 
stellen voor het milieubeleidsplan. 

 
 

3. Conform advies.  
 
 
 
4. Conform advies.  

5 Projectplan Vuursteenmijnen 
en infocentrum archeologie 
Rijckholt 

1. Instemmen met bijgevoegde projectopdracht 
versie 2019.03.19; 

2. Instemmen met de conceptaanvraag 
projectplan LEADER Zuid-Limburg; 

3. Instemmen met financiële bijdrage aan dit 
project, zijnde € 45.000 voor de cofinanciering 
voor het burgerparticipatietraject LEADER 
Zuid-Limburg en  € 20.000 voor de Expeditie 
filmproducties voor de jaren 2019 tot en met 
2021; 

4. Afdelingshoofd Fysieke Leefomgeving 
mandateren voor het tekenen van het 
formulier: verklaring cofinanciering pop3 
(LEADER). 

5. Instemmen met het verstrekken van een 
renteloze lening van maximaal € 200.000 als 
voorfinanciering voor het LEADER project 
voor de duur van maximaal 4 jaar. 

 
 
 

Aangehouden. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Vestigen (legalisering) 
Detailhandel Veilingweg 15 
Gronsveld 

1. Geen medewerking te verlenen aan de 
vestiging van detailhandel op de locatie  
Veilingweg 15 in Gronsveld. 

2. Indien het college toch medewerking wil 
verlenen, dit te doen door toepassing van de 
kruimelgevallenregeling op basis van artikel 4, 
lid 9 van Bijlage II van het Bor (wijziging 
gebruik), nadat de regio een advies heeft 
gegeven en afspraken zijn gemaakt over het 
compenseren (wegbestemmen) van de toe te 
voegen aantal vierkante meters aan 
detailhandel. 

 

Aangehouden. 

7 Openstellen vacature sociaal 
team 

In 2018 is het sociaal team structureel  
georganiseerd. Tot 1 juni 2019 is de  
functie ad 1 fte via inhuur tijdelijk  
ingevuld. Het betreft structurele formatie.  
Inhuur betekent meerkosten en er is geen 
toegevoegde waarde in verband met  
gevraagde flexibiliteit. 
 

Conform advies. 

8  Groot onderhoud 
verhardingen 2019 

In het wegenbeleidsplan 2017-2020 zijn  
de kaders voor het onderhouden van de  
verhardingen in gemeente Eijsden- 
Margraten vastgelegd. Voorliggend  
advies geeft invulling aan de uitvoering  
van de benodigde  
onderhoudswerkzaamheden in 2019. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 

1. in de JS Bachstraat fietssuggestiestroken in  
    rood worden aangebracht en de drempels vervangen  
    worden door zgn. sinusverhogingen en  

2. in de Kloppenbergweg 2 verhogingen, uitgevoerd in  
    asfalt, worden aangebracht. 

 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9 Toeristisch Ontwikkelings 
Programma TOP 2019 

1. Kennis nemen van de evaluatie TOP 2018; 
2. Vaststellen van het Jaarprogramma TOP 

2019. 
 
 
 

Aangehouden. 

10 Inspraak concept 
gemeentelijk milieubeleids-
plan 2019-2022 met  
bijbehorend -
uitvoeringsprogramma 2019 

1. In te stemmen met het concept van het 
ontwerp-milieubeleidsplan 2019-2022 en 
bijbehorend uitvoeringsprogramma 2019-
2022. 

2. Het ontwerp-milieubeleidsplan gedurende zes 
weken ter inzage te leggen; 

3. Een exemplaar van het ontwerp-
milieubeleidsplan aan GS, Inspectie voor 
Leefomgeving en transport en college van 
B&W van Maastricht, Gulpen-Wittem en 
Valkenburg a/d Geul doen toekomen, waarbij 
gewezen wordt op de mogelijkheid om binnen 
4 weken een schriftelijke zienswijze in te 
dienen; 

4. Een exemplaar van het ontwerp-
milieubeleidsplan ter kennis van de raad te 
sturen met een verzoek op reactie. 

5. Een publicatie in Etalage en op de 
gemeentelijke website te plaatsen, waarbij 
ingezetenen en belanghebbenden gewezen 
wordt op de mogelijkheid om binnen zes 
weken schriftelijk/ mondeling een zienswijze 
in te dienen. 

 
 
 

Aangehouden. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

11 Het nieuwe werken BOA’s 1. Instemmen met “Nieuwe werken” van de 
Boa’s. 

2. Instemmen met de bijbehorende organisatie-
indeling. 

3. De middelen voor 2019 voor beslispunt 2 ad. 
€ 201.250,- aanvragen via de 1ste Burap. 

4. Opstarten onderzoek implementatie 
“Wegsleepregeling” 

5. Opstarten onderzoek implementatie 
“Bestuurlijke boete”  

6. Raad informeren via toegevoegde 
Raadsinformatiebrief 

1. Conform advies. 
 
2. Conform advies.  
 
3. Conform advies besloten, met dien verstande dat de  
    financiële paragraaf wordt aangepast. 
4. Conform advies. 
 
5. Conform advies.  
 
6. Conform advies besloten, met dien verstande dat op  
    grond hiervan afstemming plaatsvindt met de OR en  
   dat een raadsvoorstel volgt voor de raadscyclus van  
   juli inclusief fiscalisering bestuurlijke boete en het  
   inwerking stellen van een wegsleepregeling. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 9-4-2019 
 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De loco-secretaris,       De burgemeester, 
 
 
 
           Francois Kool        Dieudonné Akkermans 
 


