
      

 

Notulen collegevergadering 10-03-2020 
 

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) 
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris) 
Kool, F. (Loco-secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 10-03-
2020 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 03-03-
2020 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Aanvraag omgevings-
vergunning milieu van PQ 
Silicas op de locatie Ir. 
Rocourstraat 18, 6245 AD 
Eijsden 

1. Advies versturen naar GS naar aanleiding 
van de aanvraag omgevingsvergunning van 
PQ Silicas op de locatie Ir. Rocourstraat 28, 
6245 AD  Eijsden; 

2. In te stemmen met het gemotiveerd afwijken 
van de parkeernorm ingevolge artikel 4.1 
onder e. van de Regels van het 
bestemmingsplan Parapluplan parkeren 
Eijsden-Margraten. 

 

1. Conform advies.  
 
 
 
2. Conform advies . 

4 Kledinginzameling 1. Het aantal bovengrondse textielcontainers 
ten name van Aktie68 niet uit te breiden met 
de locaties terrein Wyckerveste Gronsveld, 
Eykerweg Margraten, Parkweg Gronsveld 
en Lidl Eijsden, maar hierin door Rd4 te 
laten voorzien. 

2. Voor het geval u wel de gevraagde 
medewerking wenst te verlenen hieraan de 
voorwaarde te verbinden dat daarvoor 
toestemming verleend dient te worden door 
Rd4. 

1. Niet akkoord. 
2. In lijn met eerdere gemaakte afspraken rondom de 
inzet en werkzaamheden van vrijwilligersorganisatie 
Actie 68, wordt ingestemd met een verdere opschaling 
van het aantal bovengrondse inzamelcontainers met de 
locaties Eykerweg, Parkweg Wyckerveste Gronsveld, 
Jumbo Cadier en Keer en een locatie in Eijsden, onder 
de voorwaarde dat 50% samenwerking met RD4 
verplicht is, en met dien verstande dat met plaatsing 
van container in Eijsden, locatie nader afgestemd wordt 
met wethouder economische zaken. 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Beantwoording Artikel 36 
vragen Gronsvelderweg 

Instemmen met de conceptbrief betreffende 
beantwoording van de artikel 36 vragen van de 
heer Damzo over de afsluiting van de 
Gronsvelderweg. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
a) het antwoord bij punt 3 in de brief wordt aangepast 
(het betreft geen louter en alleen een financiële 
afweging. Vanuit effectiviteit is namelijk het plaatsen 
van alleen een camera niet voldoende); 
b) de naam van de portefeuillehouder dient gewijzigd te 
worden in burgemeester Akkermans, omdat onderhavig 
vraagstuk primair is opgepakt vanuit openbare orde en 
veiligheid. 
 
 

6 Wijziging 
Gemeenschappelijke 
Regeling Veiligheidsregio 
Zuid-LImburg 

Het college van B&W: 
1. wordt gevraagd om in te stemmen met het 

voorgenomen besluit betreffende de 
wijziging van de Gemeen-schappelijke 
Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg per 
1 mei 2020. 

2. vraagt de gemeenteraad om middels 
zienswijze in te stemmen met de wijziging 
van de Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Zuid-Limburg per 1 mei 
2020. 

 

1. Conform advies.  
 
 
 
 
 
2. Conform advies.  

7 Aanbesteding preventieve 
logopedie 

Instemmen met: 
1. Continuering van het product ‘Preventieve 

logopedie’; 
2. Een onderhandse aanbesteding voor de 

duur van 2 jaar met optie tot verlenging van 
2 maal 2 jaar; 

3. Bijgevoegd offerte inzake preventieve 
logopedie; 

4. Afdelingshoofd Mens en samenleving 
mandateren om voorlopig te gunnen. 

 

Aanhouden. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 
 

8 Verkoop Klein Heugdeweg 2, 
Noorbeek 

1. Woning aan hoogste bieder gunnen: Dhr. 
Rolkens, € 392.000,-. 

2. De hoogste bieder een termijn van 5 weken 
geven om financiering woning rond te 
krijgen. 

3. Wanneer hoogste bieder financiering niet 
rond krijgt binnen 5 weken, zal de woning 
aan de daarop volgende hoogste bieder 
gegund worden. 

4. De netto opbrengst deels te verwerken in de 
eerste bestuursrapportage 2020 voor een 
bedrag van € 300.000, ten gunste van het 
saldo. 

5. Het restantsaldo, zijnde € 50.000 minus 
verkoopkosten, in te zetten om het versneld 
afstoten van een deel van het gemeentelijk 
vastgoed te faciliteren 

6. Instemmen met de reactie aan de heer Boon 

1  t/m 3. Conform advies besloten 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  en 5. Niet akkoord. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Conform advies besloten, met die verstande dat de  
    brief wordt aangepast. 

 
 
 
Vastgesteld in de B&W vergadering 17-03-2020 

 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
          Mari-An Gerits    Dieudonné Akkermans 
 


