
      

 

Notulen collegevergadering 01-09-2020 
 

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, F. (Loco-secretaris) 
 
Afwezig: 
Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 01-09-
2020 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 25-08-
2020 

Vaststellen. Conform advies. 

3  In procedure brengen van 
het ontwerp bestemmings-
plan Wilhelminastraat 63 te 
Eijsden 

1. In te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Wilhelminastraat 63 te 
Eijsden: kenmerk 
NL.IMRO.1903.BPKOM10020-ON01; 

2. Het ontwerp bestemmingsplan met ingang 
van 10 september 2020 gedurende zes 
weken ter inzage leggen. 

 

1. Conform advies besloten, met dien 
verstande dat; 
a) de lijn van het college is dat toepassing 
van de compensatieplicht plaatsvindt 
conform de aangepaste provinciale 
verordening; 
b) pfh. met de regio afstemt om de 
aangepaste provinciale verordening z.s.m. 
door te vertalen in de structuurvisie wonen 
Zuid-Limburg; 
c) in de af te sluiten anterieure 
overeenkomst met onderhavige 
initiatiefnemer (anticiperend op punt a) 
vastgelegd wordt dat afgezien kan worden 
van de compensatieplicht op het moment 
dat de structuurvisie wonen Zuid-Limburg 
is aangepast en op dat moment de 
omgevingsvergunning nog niet verstrekt is. 
2. Conform advies besloten. 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

4 Legalisatie van het gebruiken 
voor tijdelijke (2 jaar) 
bewoning van het voormalige 
klooster aan de Voerenweg 
19, 6247 EK Gronsveld. 

Het verlenen van de omgevings- 
vergunning aanvraag voor de legalisatie  
van het gebruiken voor tijdelijke  
bewoning voor de duur van 2 jaar van het  
voormalige klooster aan de Voerenweg  
19, 6247 EK Gronsveld. 
 

Conform advies besloten, met dien 
verstande dat de werkwijze van de 
vergunningsaanvragen nader geëvalueerd 
wordt. 

 

5 Vervangen auto BOA. Het college wordt gevraagd om in te  
stemmen met het vervangen van een  
BOA-voertuig door middel van lease. 
 

Niet akkoord. 

 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 08-09-2020 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
          Mari-An Gerits   Dieudonné Akkermans 
 


