
      

 

Notulen collegevergadering 9-3-2021 
 

Aanwezig: 
 

Akkermans, D.A.M.  (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Dreessen, W.H.J. (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris) 
Kool, F. (Loco-secretaris) 
 
Afwezig: 
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 9-3-2021 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 2-3-2021 

Vaststellen. Conform advies. 

3 In procedure brengen van het 
ontwerp bestemmingsplan 
Hoogstraat 45 Eijsden 

1. In te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Hoogstraat 45 te Eijsden: 
kenmerk NL.IMRO.1903.BP6245LT45;  

2. Het ontwerp bestemmingsplan met ingang 
van donderdag 18 maart 2021 gedurende 
zes weken ter inzage leggen. 

1. Conform advies besloten; 
 
 

2. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
voor wat betreft de planning wordt verzocht om - in 
afstemming met de griffier - te koersen op 
agendering van dit onderwerp voor de 
raadsvergadering van mei. 
 

 

4 Besluit aangaande 
vuursteenmijn 

1. Het besluit van 14 juli 2020 in te trekken.  
2. Instemmen met een financiële bijdrage ad. € 

48.000 aan de exploitatie van het 
infocentrum Vuursteenmijnen Rijckholt voor 
een periode van 5 jaar. 

 

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

5 A. Werkplan onderhoud 
gemeentelijke gebouwen 2021  
B. Raming dotaties periode 
2022-2025 

1. Het werkplan onderhoud gemeentelijke 
gebouwen 2021 vast te stellen. 

2. Geraamde onderhoudsuitgaven voor dit 
werkplan 2021 (€ 595.883,--) te 

    onttrekken aan de voorziening “onderhoud 
gemeente gebouwen”. 

3. Benodigde dotaties van de voorziening 
kapitaalgoederen “onderhoud 

1. Conform advies besloten. 
 
2. Conform advies besloten. 
 
 
 
3. Conform advies besloten. 
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    gemeente gebouwen” af te stemmen op 
(bijlage 3) MJOP ramingen  

    2022-2025). 
4. In de begroting van komende jaren in de 

opbouw van de voorziening rekening  
    te houden met benodigde uitgaven voor het 

uitgestelde onderhoud (bijlage 6). 
5. De bevoegdheid tot het nemen van 

gunningsbeslissingen te mandateren aan 
Afdelingshoofd Openbare Ruimte. 

 

 
 
 
4. Conform advies besloten. 
 
 
 
5. Conform advies besloten. 

6 Vervolgvragen art. 36 J. Weling 
fractievoorzitter VVD inzake 
aanleg fietsverbinding St. 
Geertruid-Eijsden ( Fietspad 
Bukel). 
 

De heer Weling overeenkomstig bijgevoegde 
(concept) antwoordbrief informeren. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat het 
bestuurlijk antwoord van de provincie (26.02.2021) opge-
nomen wordt in de reactie mits deze reeds ontvangen is. 
 
 

7 Artikel 36 vragen Fractie 
Janssen-Rutten inzake Air B&B 
en overige zaken 
Vrijetijdseconomie. 

In te stemmen met de in de conceptbrief 
voorgestelde beantwoording van de art. 36 
vragen Air B&B en overige zaken 
Vrijetijdseconomie. 

Conform advies besloten. 

8 Project Knopen Lopen - 
deelname en 
samenwerkingsovereenkomst 
Eijsden-Margraten. 

1. In te stemmen met de 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de 16 
Zuid-Limburgse gemeenten en Visit Zuid-
Limburg inzake het project Knopen Lopen; 

2. In te stemmen met Visit Zuid-Limburg als 
penvoerder namens de deelnemende 
gemeenten voor het indienen van de 
subsidieaanvraag bij de provincie Limburg 
voor het project Knopen Lopen; 

3. Visit Zuid-Limburg te machtigen de 
aanbesteding te verzorgen inzake het 
project Knopen Lopen (vanaf de 

Aanhouden. 
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voorbereiding tot en met de definitieve 
gunning); 

4. Visit Zuid-Limburg na aanbesteding bij 
positief gunningsadvies, en passend binnen 
het beschikbare middelen, opdracht te 
verlenen voor projectleiding (coördinatie en 
uitvoering); 

5. De raad om een investeringskrediet vragen 
van € 112.500; 

6. Portefeuillehouder Toerisme & Recreatie, 
Vrijetijdseconomie te machtigen om de 
samenwerkingsovereenkomst inzake het 
project Knopen Lopen te ondertekenen d.d. 
18 maart a.s. 

 
 
 
 

9 RIB Stand van zaken 
energietransitie 

Instemmen met de concept 
raadsinformatiebrief 'stand van zaken 
energietransitie' 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
Energie-transitie en Warmtevisie niet in deze RIB wordt 
meegenomen. Hier dient eerst separaat besluitvorming 
over plaats te vinden. 
 

 
  

Vastgesteld in de B&W vergadering 16-3-2021 
  
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
          Mari-An Gerits   Dieudonné Akkermans 
 


