
      

 

Notulen collegevergadering 14-07-2020 
 

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 14-07-
2020. 
 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 07-07-
2020. 
 

Vaststellen. 
 
 
 
 
 
 

Conform advies. 

3 Vaststelling 
bestemmingsplan 
Recreatielandgoed De 
Kleine Peul. 

1. Kennis te nemen van de ingediende 
zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan. 

2. Instemmen met het standpunt op de ingediende 
zienswijzen zoals verwoord in de Nota van 
zienswijzen. 

3. De raad voor te stellen het bestemmingsplan 
Recreatielandgoed De Kleine Peul (IMRO-code 
NL.IMRO.1903.BPRECR01017-VG01) 
gewijzigd vast te stellen. 

4. De raad voor te stellen geen exploitatieplan 
vast te stellen. 

 
 

1. Conform advies besloten  
 
 
2. Conform advies besloten 
 
 
3. Conform advies besloten 
 
 
 
4. Conform advies besloten 
 
Met dien verstande dat de formulering van de passage 
die is opgenomen i.r.t. buitengewoon buitengebied 
nadere aandacht verdient. 

4 Omgevingswet - 
raadsinformatiebrief 
Omgevingsvisie Lijn 50.  

Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief 
omtrent de stand van zaken van de 
Omgevingsvisie en deze te verzenden naar leden 
van de gemeenteraad. 

Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Ontwikkelingen Rd4 – 
Raadsinformatiebrief. 

Instemmen met bijgevoegde raads-informatiebrief 
omtrent de stand van zaken inzake 
ontwikkelingen bij Rd4 en deze te verzenden naar 
leden van de gemeenteraad. 
 
 

Conform advies. 

6 Beantwoording brieven 
n.a.v. grondexploitatie 
Karreweg fase II Sint 
Geertruid. 

Instemmen met bijgevoegde concept brieven. 
 
 
 
 
 

Conform advies. 

7 Brief tegenvoorstel 
uittredingsvoorwaarden. 

In te stemmen met bijgevoegde brief aan de 
portefeuillehouders SZMH. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat in 
september de businesscase van de gemeente Eijsden-
Margraten SZMH ter eerste behandeling in college wordt 
gebracht. 
 
 
 

8 Afhandeling motie 'haal ze 
hierheen'. 

Instemmen met de bijgevoegde 
raadsinformatiebrief en de motie daarmee af te 
handelen. 
 
 
 
 
 

Conform advies. 

9 Exploitatie infocentrum 
Vuursteenmijn Rijckholt. 

1. Instemmen met een financiële bijdrage ad. € 
48.000 aan de exploitatie van het infocentrum 
Vuursteenmijnen Rijckholt voor een periode 
van 8 jaar. 

2. Het Afdelingshoofd Fysieke Leefomgeving te 
mandateren om de financiële bijdrage te 
verstrekken. 

1. Conform advies besloten. 
 
 
 
2. Conform advies besloten. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 

10 Ledenraadpleging 
rechtzetten scheefheid 
waarborging Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw 
(WSW). 

Conform bijgevoegd schrijven de VNG meedelen 
dat wij niet akkoord gaan met de voorgestelde 
risicospreiding en dat onze voorkeur in deze 
uitgaat naar maatwerkovereenkomsten voor 
corporatieleningen, die enkel betrekking hebben 
op activiteiten op ons grondgebied. 
 

Conform advies. 

11 Volmacht ASL om 
gemeente te 
vertegenwoordigen in 
juridische geschil met 
Veolia. 

ASL te machtigen om de belangen van de 
gemeente Eijsden-Margraten te behartigen in het 
geschil met Veolia over de uitvoering van de 
overeenkomst  
‘Op- en overslaan, transport, sorteren en 
vermarkten kunststof verpakkingsmateriaal van 
huishoudens’. 
 
 

Conform advies. 

12 Aankoop percelen EDN H 
416, K 181, 182, 188 en 271 
– Mesch. 

Akkoord gaan met aankoop percelen EDN H 416, 
K 181, K 182 (ged.), K 188 en K 271 voor een 
bedrag van € 6,75/m² k.k., conform voorgestelde 
voorwaarde. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
1. een integraal inrichtingsplan aan het college wordt 
voorgelegd; 
2. aangekocht wordt vanuit het oogpunt dat hiermee 
invulling gegeven wordt aan de beleving van ''Bloesem 
van het Zuiden'' en daarmee behoud en versterking van 
hoogstamboomgaarden in en rondom Mesch wordt 
gerealiseerd. 
 
 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

13 Verstrekken lening aan 
Enexis Holding NV ter 
versterking eigen vermogen. 

Akkoord te gaan met het verstrekken van een 
converteerbare hybride aandeelhouderslening 
aan Enexis Holding N.V. ter grootte van € 
1.871.465,-. 
 

Conform advies. 

14 Verrekening 
neveninkomsten politieke 
ambtsdragers 2019. 

1. Kennis te nemen van de adviezen van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties met betrekking tot de 
neveninkomsten 2019. 

2. Op basis van de gedane opgave te besluiten 
dat over 2019 voor: 

    a. Burgemeester Akkermans geen verrekening 
dient plaats te vinden. 

    b. Wethouder Custers geen verrekening dient 
plaats te vinden. 

    c. Wethouder Piatek geen verrekening dient 
plaats te vinden. 

    d. Wethouder Dreessen geen verrekening 
dienst plaats te vinden. 

    e. Wethouder Jacobs geen verrekening dient 
plaats te vinden. 

3. Dit besluit door HRM te laten verwerken in de 
daartoe bestemde applicatie van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

Conform advies. 

          
Vastgesteld in de B&W vergadering 21-07-2020 
 

          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,   
De gemeentesecretaris,  De burgemeester,  

 
        

Mari-An Gerits    Dieudonné Akkerma
 


