
      

 

Notulen collegevergadering 19-1-2021 
 

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 19-1-
2021 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 12-1-
2021 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Besluit op bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor 
het uitbreiden van de 
bedrijfswoning Oude 
Akerstraat 51 Bemelen 

1. Het bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden 
van de bedrijfswoning op het perceel Oude 
Akerstraat 51 te Bemelen ontvankelijk 
verklaren; 

2. Het bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden 
van de bedrijfswoning op het perceel Oude 
Akerstraat 51 te Bemelen ongegrond 
verklaren. 

 

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

4 Besluit op bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor 
de aanpassing van de 
omgevingsvergunning voor 
het dakterras bij Aon ’t 
Bat,Bat 9 Eijsden 

1. De bezwaren inzake de 
omgevingsvergunning voor aanpassing 
vergunning voor het dakterras bij eetcafé 
Aon 't Bat op het perceel Bat 9 te Eijsden 
ontvankelijk verklaren; 

2. De bezwaren inzake de 
omgevingsvergunning voor aanpassing 
vergunning voor het dakterras bij eetcafé 
Aon 't Bat op het perceel Bat 9 te Eijsden 
ongegrond verklaren; 

3. Een vergoeding van de proceskosten 
afwijzen. 

1. Conform advies besloten; 
 
 
 
 
2. Conform advies besloten; 
 
 
 
 
3. Conform advies besloten. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 RIB toekomst 
begraafplaatsen 

Bijgevoegde raadsinformatiebrief  
toezenden aan de raad. 

Conform advies. 

6 Vaststellen subsidies 2021-
2024 in het kader van de 
Algemene Subsidie-
verordening Welzijn Eijsden-
Margraten 2017 
 

Op grond van het bepaalde in de  
Algemene Subsidieverordening Welzijn  
Eijsden- Margraten per 1 januari 2017: 
1. De subsidie onder a., c. en d. ongewijzigd 

vast te stellen; 
2. De subsidie onder b. af te wijzen omdat niet 

voldaan wordt aan de voorwaarden; 
3. De verenigingen e t/m o geen subsidie te 

verlenen omdat zij geen aanvraag hebben 
ingediend;  

4. Alle overige subsidies ongewijzigd vast te 
stellen conform het subsidieprogramma 
2021. (bijlage 1) 

5. De subsidies vast te stellen voor de 
subsidieperiode 2021-2024. 

1. Conform advies besloten; 
 
 
 
 
2 en 3: aangehouden met het verzoek de 
verenigingen waarvan de aanvraag of de nog niet 
ontvangen aanvragen vooralsnog afgewezen worden 
deze na te bellen en de resultaten hiervan ter 
besluitvorming terug te brengen in het college. 
4. Conform advies besloten; 
 
 
5. Aangehouden in afwachting van beslispunt 2 en 3. 
 

7 Interactieve beweegwand Instemmen met het aanschaffen van een  
mobiele beweegwand. 

Conform advies. 

8 Art 36 Janssen 'Veeteelt 
dicht bij Natura 2000-gebeid 

Instemmen met de in de conceptbrief  
opgenomen beantwoording van de art 36  
vragen 'veeteelt dicht bij Natura 2000- 
gebied. 

Conform advies. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 26-1-2021 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
          Mari-An Gerits   Dieudonné Akkermans 
 


