
      

 

Notulen collegevergadering 2-3-2021 
 

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 2-3-2021 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 23-2-
2021 

Vaststellen. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
volgende week in samenspraak met de afdeling 
financiën in dialoog met het college: 
a) een voorstel besproken wordt waarin met 
scenario´s de effecten van het herverdeelfonds 
worden besproken, hetgeen de opmaat vormt voor 
het opstellen van de RIB; 
b) ook terugkoppeling gegeven wordt rondom 
opbrengst evaluatie P&C-cyclus. 
 

3 Gemeentelijk verkeers- en 
vervoersplan 

1. Het bijgevoegde concept Gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoersplan ter vaststelling 
aan de gemeenteraad aanbieden. 

2. Het uitvoeringsprogramma vast te stellen en 
zal jaarlijks aan de raad ter kennisneming 
worden aangeboden. 

 

Aangehouden. 

4 Goedkeuring koopovereen-
komst verkoop Pater 
Kustersweg 6 Cadier en Keer 

Instemmen met de inhoud van de  
koopovereenkomst ten behoeve van de 
verkoop van het gebouw aan de Pater  
Kustersweg 6 te Cadier en Keer. 

Conform advies besloten.  
Gezien het geringe budget voor het project Poort 
van het Heuvelland wordt verzocht om op basis van 
een concreet (master)plan in beeld te brengen welk 
budget nodig is, hetgeen dan eventueel via de 
kadernota/begroting nader vastgelegd kan worden. 
 

5 Besluit op bezwaar tegen 
evenementenvergunning 
voor Limitzz Beach op 
perceel van Fun Valley 

Het bezwaarschrift tegen het verlenen  
van een evenementenvergunning voor  
Limitzz Beach op het perceel van Fun Valley  
niet-ontvankelijk verklaren.  
 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
portefeuillehouder evenementen in gesprek gaat 
met gemeente Maastricht rondom het vraagstuk 
aangaande het verstrekken van 
evenementenvergunningen op Maastrichts 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

grondgebied nabij Fun Valley, dit in het licht van 
overlast rondom geluid en effecten voor 
aangrenzende natuur, met als doel hierover 
normatieve afspraken te maken. 
 

6 In procedure brengen van 
het ontwerp 
bestemmingsplan Pastoor 
Kikkenweg ongenummerd 
Cadier en Keer 
 

1. In te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Pastoor Kikkenweg 
ongenummerd te Eijsden: kenmerk 
NL.IMRO.1903.BP6267NKONG;  

2. Het ontwerp bestemmingsplan met ingang 
van donderdag 11 maart 2020 gedurende zes 
weken ter inzage leggen. 

 

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

7  Artikel 36 brief helikopter-
vluchten en project 
verantwoord op weg 

De fractie Groen Links middels bijgevoegde  
concept artikel 36 antwoordbrief te berichten  
over de helikoptervluchten en het project  
verantwoord op weg. 
 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
reactie wordt verwerkt in het bezwaren traject en als 
zodanig verwerkt wordt in de reactie richting de 
raad. 

8 Reactie Middengebied op 
rapport v Geel (toekomst 
visie MAA) 

Instemmen met de gezamenlijke reactie  
op het rapport van Geel conform de bijlage. 

Conform advies besloten. 

9 Subsidie herbestemming 
protestantse kerk Eijsden 

Het verlenen van een subsidiebedrag van 
 € 4.756,44 voor de restauratie en  
herbestemming van de protestantse kerk 
te Eijsden in het kader van de gemeentelijke  
Subsidieverordening Cultureel Erfgoed. 
 

Conform advies besloten. 

10 Aanbesteding project scan 
agrarische bouwkavels 
Middengebied 

1. Aanbesteding opstarten middels het 
aanvragen van de offertes bij een vijftal 
bureaus. 

2. De adjunct-directeur mandaat verlenen om 
naar aanleiding van de beoordeling over te 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

gaan tot voorlopige en vervolgens definitieve 
gunning. 

3. De uitkomst van de gunning wordt ter 
kennisname aan het college voorgelegd. 

 
 
3. Conform advies besloten. 

11 Uitvoeringsprogramma 
VVTH+ 2021 (UP2021) 

Het Uitvoeringsprogramma VVTH+ 2021 
 (UP2021) vast te stellen. 

Conform advies besloten. 

12 Verlengen Regioplan 
Beschermd Thuis 2020 en 
middelen brede aanpak 
dakloosheid 

1. Het verlengen van het Regioplan Beschermd 
Thuis met een half jaar (tot 1 juli 2021). 

2. Bestemmen van de incidentele rijksgelden ten 
behoeve van aanpak dakloosheid, het bedrag 
van €32.051 voor dit doel via de eerste 
bestuursrapportage 2021. 

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

13 Beantwoording Art. 36 
vragen H. Koene 
m.b.t.gerooide bomen 
Noorbeek 

Instemmen met de concept artikel 36 
beantwoordingsbrief inzake de gerooide bomen 
Noorbeek. 

Aangehouden. 
Verslag gesprek met deputé Mackus afwachten hoe 
om te gaan met kappen van bomen en dan nader 
bepalen hoe dit verder af te handelen. 

14 Reactie op besluit GS inzake 
oprichting Stichting 
Destination Marketing 
Limburg 

1. Gezamenlijke reactie van de Zuid-Limburgse 
gemeenten plus Echt-Susteren conform de 
concept-brief vast te stellen; 
2. Portefeuillehouder Toerisme en Recreatie te 
mandateren de gezamenlijke reactie bij 
Gedeputeerde Staten van Limburg te laten 
indienen. 

1. Conform advies besloten; 
 
 
2. Niet akkoord. Ondertekening van de brief wordt 
aangepast in secretaris en burgemeester. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 9-3-2021 

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


