
      

 

Notulen collegevergadering 24-3-2020 
 

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 24-3-
2020. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 17-3-
2020. 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Beantwoording art. 36 
vragen inzake voorgenomen 
besluit uittreding SZMH. 

In te stemmen met de beantwoording van 
de artikel 36 vragen inzake voorgenomen 
uittreding SZMH, conform bijgevoegde  
concept antwoordbrief. 

Conform advies. 

4 Speerpunten jaarrekening 
2019. 

Instemmen met de ingevulde Speer-  
punten betreffende jaarrekening 2019. 

Aangehouden, met het verzoek dat door de 
concerncontroller: 
a. de eindredactie wordt gevoerd met het oog op 
inhoud en grammatica; 
b. de interpretatie van de kleuren irt de doelstelling nog 
eens goed bekeken wordt; 
c. na verwerking van voorgaande punten het eind-
resultaat ter definitieve besluitvorming wordt 
voorgelegd. 
 

5 Gerendalseweg Scheulder. 1. Instemmen met het binnen de gestelde kaders 
opstarten van de voorbereiding en de 
aanbesteding van de planvoor-bereiding en 
uitvoeringsbegeleiding van het project 
Gerendalseweg; 

2. Instemmen met het mandateren van het 
afdelingshoofd Openbare Ruimte om de 
opdracht voor de planvoor-bereiding en 
uitvoeringsbegeleiding te gunnen; 

1. Conform advies.  
 
 
 
2. Conform advies.  
 
 
 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

3. Instemmen met het mandateren van Erik 
Hurkens tot opdrachtverlening binnen de in dit 
advies genoemde financiële kaders, in afwijking 
van de budgethoudersregeling 

 

3. Conform advies.  

6 Locatie Bredeweg ong. 
Banholt – informatieverzoek. 
 

1. Instemmen met het schetsontwerp als basis voor 
onderzoek naar een mogelijke herontwikkeling 
op de locatie Bredeweg ong. te Banholt. 

2. Het intrekken van de bestaande vergunning 
koppelen aan het traject van de mogelijke 
herontwikkeling en de 
bestemmingsplanprocedure: 

     - 1 oktober 2020 voor het    
   ontwerpbestemmingsplan 

     - het onherroepelijk worden van het  
   bestemmingsplan. 

 

1. Conform advies besloten, met inachtneming van het 
volgende: 
a) realisatie van de infrastructuur is des ontwikkelaar en 
dient in de planexploitatie te worden meegenomen; 
b) de noodzaak van een ommetje achter het gemeen-
schapshuis nader bezien; 
c) landschappelijke inpassings-voorwaarden stellen 
(type, intensiteit etc.) via een beeldkwaliteitsplan voor-
schrijven en planologisch vastleggen; 
d) draagvlak rondom planontwikkeling bestuurlijk arran-
geren. 
2. Conform advies besloten. 
 

7  Sanering B- en 
Eindlijstwoningen 
verkeerslawaai. 

De eigenaren van de woningen  
Catharinastraat 17 en 21a te Eijsden te  
berichten dat  
a. de binnenwaarde van hun woningen voldoen aan 

het bepaalde in het Subsidieregeling sanering 
verkeerslawaai en zij daarom niet in aanmerking 
komen voor gesubsidieerde akoestische 
gevelmaatregelen; 

b. de betreffende woningen van de saneringslijst 
worden gehaald. 

 

Conform advies.  

8 Pilot jeugd Meedoen. Instemmen met beëindiging Pilot jeugd  
‘Meedoen’. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9 Motie opstellen 
huisvestingsverordening. 

In te stemmen met: 
1. de voorgestelde gefaseerde uitvoering van de 

motie, waarvan een onderzoek naar de 
schaarste aan woonruimte in de eerste fase 
onderdeel uitmaakt; 

2. het informeren van de raad aan de hand van de 
bijgaande brief. 

 

1. Conform advies.  
 
 
 
 
2. Conform advies.  

10 Parkeerplaats Veilingweg 
Gronsveld. 

1. Instemmen met het ontwerp variant C en het 
uitwerken en uitvoeren hiervan, incl. een groene 
rand ten zuiden van de parkeerplaats; 

2. Instemmen met het vastleggen van afspraken 
met gemeente Maastricht en het hoofd openbare 
ruimte hiervoor te mandateren; 

3. Instemmen met het mandateren van het 
afdelingshoofd Openbare Ruimte voor de 
opdracht van de werkzaamheden t.b.v. het 
project; 

4. Instemmen met het bijgevoegde kredietbesluit. 
 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a) afronding groengordel in het kader van het 8.301 
bomenplan wordt gerealiseerd 
b) handhavend wordt opgetreden tegen exploitatie van 
winkelactiviteiten van ondernemer 't Vitamientje op het 
bedrijventerrein; 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
4. De financiële paragraaf wordt aangepast en wordt 
volgende week ter bekrachtiging voorgelegd aan het 
college. 
 

11 Subsidie 
Gemeenschapshuis 
Bemelen en realisatie 
huiskamer. 

1. Stg. Gemeenschapshuis Bemelen geen extra 
financiële bijdrage te verlenen door aanwending 
van de volgende cyclus op grond van de 
Beleidsregel Subsidies Maat-schappelijke 
accommodaties gemeente Eijsden-Margraten 
2018; 

2. In te stemmen met de realisatie van de 
huiskamer Bemelen in het gemeenschapshuis 
Bemelen.  

3. In te stemmen met bijgevoegd kredietbesluit en 
hierdoor €45.000,- voor de investeringskosten 
t.b.v. de huiskamer. 

 

1. Niet akkoord. Met inachtneming van eerder genomen 
raadsbesluit rondom fanfarezaal St. Geertruid, het feit 
dat gebruik gemaakt kan worden van de verdubbelaar 
van de Provincie alsmede op basis van het gelijkheids-
beginsel wordt op grond van de hardheidsclausule van 
de Beleidsregel Subsidies Maatschappelijke accom-
modaties gemeente Eijsden-Margraten ingestemd met 
het verlenen van een extra bijdrage aan Stg. 
Gemeenschapshuis Bemelen door aanwending van de 
volgende cyclus; 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
4. Additioneel besluit: Een Raadsinformatiebrief per 
omgaande te verzenden; 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 
Wethouder Dreessen heeft niet deelgenomen aan de 
beraadslagingen. 

12 Zorgcoördinator 
mensenhandel 

Het college voor te stellen om: 
1. In te stemmen om de functie zorgcoördinatie 

vanaf 2020 mee te nemen in de regiovisie 
'Geweld hoort nergens thuis' en de functie onder 
te brengen in het Zorg- en Veiligheidshuis 

2. In te stemmen met een bijdrage van € 0,08 per 
inwoner om de functie zorgcoördinatie te kunnen 
financieren 

 

1. Conform advies.  
 
 
 
 
2. Conform advies.  

13 Beantwoording art. 36 
vragen omtrent huisvesting 
asielzoekers 

In te stemmen met de beantwoording van 
de artikel 36 vragen inzake huisvesting  
asielzoekers, conform bijgevoegde  
concept antwoordbrief. 

Conform advies. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 31-3-2020 

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


