
      

 

Notulen collegevergadering 14-5-2019 
 

Aanwezig: 
 

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. (Waarnemend Secretaris) 
 
Afwezig: 
Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 14-5-
2019 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 7-5-2019 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Inspraak concept 
ontwerpmilieubeleidsplan 
2019-2022 en bijbehorend 
uitvoeringsprogramma 2019-
2022 

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 kennisname 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 

1. Conform advies; 
 
 
 

2. Conform advies; 
 
 

3. Conform advies; 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Conform advies;  
 
 
 
       5.  Conform advies.  
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de mogelijkheid om binnen zes weken 
schriftelijk/ mondeling een zienswijze 
in te dienen. 

 

4 Beheersvergoeding 
begraafplaatsen 
geloofsgemeenschappen 

Middels de 1ste Burap 2019 een bedrag  
ter grootte van € 45.000,- opnemen voor  
het toekennen van de  
beheerskostenvergoeding 2018. 
 

Conform advies. 

5 Voorstel alternatieve locaties 
pilot ondergrondse 
containers 

In te stemmen met: 
1. Het laten plaatsen van een 5 m3 

ondergrondse restafvalcontainer op 
parkeerplaats Breusterhof te Eijsden 
door Rd4;  

2. Het laten plaatsen van een 5m3 
ondergrondse restafvalcontainer nabij 
ingang parkeerplaats Schinckepoort te 
Margraten door Rd4; 

3. Het verwijderen van een bestaande 
ondergrondse 3m3 glascontainer aan 
de achterzijde van Plus Supermarkt en 
realisering van een nieuwe 5m3 
ondergrondse glascontainer naast de 
nieuwe restafvalcontainer ingang 
parkeerplaats Schinckepoort. 

4. Het wijzigen van het uitvoeringsbesluit 
Afvalstoffenverordening 

 
 

1. Niet akkoord. In Eijsden eerst een behoeftepeiling  
    uitvoeren alvorens al dan niet over te gaan tot  
    plaatsing van ondergrondse afvalcontainer; 
 
 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat het  
    een pilot betreft die een half  jaar na plaatsing  
    geëvalueerd wordt; 
 
3. Conform advies; 
 
 
 
 
 
  
4. Conform advies. 
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6 Bouwtitel Prins Hendrikstraat 
2b te 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. 

2. Middels een reguliere procedure 
medewerking verlenen 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, kan 
enkel nog medewerking worden 
verleend door toepassing van de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure. 

3. Compensatie toe te passen conform 
de geldende regeling 7% van de 
berekende WOZ-waarde van de te 
bouwen woning. 

 

De aanvrager als volgt te berichten: 
 
 
1. Vastgesteld wordt dat geen directe bouwtitel aanwezig is 
    op het perceel aan de Prins Hendrikstraat 2b te Eijsden; 
 
 
 
2. De bereidheid wordt uitgesproken om af te wijken  
    van het bestemmingsplan ten behoeve van de bouw  
    van een woning ter plaatse door middel van toepassing 
    van een kruimelgeval (voor zover de bouwaanvraag aan 
    de eisen daarvan voldoet) of een uitgebreide procedure; 
 
 
 
 
 
3. Gezien de specifieke omstandigheden van het  
    geval wordt als compensatie één gemeentelijke bouwtitel  
    ingezet. 

7 P&C proces en Fiscaliteiten In te stemmen met: 
1. De post onvoorzien structureel met € 

26.500 af te ramen tot € 26.200 en dit 
budget in te zetten voor de aanschaf 
van de applicaties Gemstone en Lias. 

2. Het afwijken van de 
aanbestedingsvorm betreffende Lias 
aangezien dit product maar door één 
aanbieder wordt aangeboden en deze 
P&C module het meest geschikt is 
voor het P&C proces bij gemeenten. 

1. Conform advies; 
 
 
 
 
2. Conform advies. 
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8 Vragen artikel 36 RvO inzake 
motie Samenklank 

Instemmen met beantwoording middels  
bijgaande brief. 

Aangehouden. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 21-5-2019 

 
           Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
           De waarnemend secretaris,       De burgemeester, 
 
 
 
 
           François Kool        Dieudonné Akkermans 
 


