
      

 

 

Notulen collegevergadering 4-5-2021 
 

Aanwezig: 
 

Custers, Mr. J.E.M.  (Locoburgemeester) 
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. (Locosecretaris) 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda  
collegevergadering 04-05-
2021 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 28-04-
2021 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

3 Vaststellen Wijzigingsplan 
Grijzegraaf 14 Eijsden 
 

Het wijzigingsplan Grijzegraaf 14 Eijsden 
(planidenficatienummer 
NL.IMRO.1903.WPLKOM13002-VG01), 
zoals dat is aangegeven op de verbeelding, 
de regels en de toelichting, ongewijzigd vast 
te stellen, conform bijgevoegd besluit. 
 

Conform advies besloten. 

4 Verrekening neveninkomsten 
politieke ambtsdragers 2020 

1. Kennis te nemen van de adviezen van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties met betrekking tot de 
neveninkomsten 2020. 

2. Op basis van de gedane opgave te 
besluiten dat over 2020 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 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

de daartoe bestemde applicatie van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 

 

5 Grondverwerving t.b.v. 
natuurcompensatie project 
Fietspad Bukel en oplossen 
wateroverlastproblematiek 
Klein Welsden 

Instemmen met: 
1. de voorgestelde grondruil;  
2. de in bijlage 4 bijgevoegde overeenkomst 

tot koop en verkoop; 
3. de in bijlage 5 bijgevoegde 

koopovereenkomst Provincie Limburg. 
 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten met dien verstande dat de 
naam van ondertekeningsbevoegde wordt gewijzigd. 
3.Conform advies besloten met dien verstande dat de 
naam van ondertekeningsbevoegde wordt gewijzigd. 
 

6 Artikel 36 vragen met 
betrekking tot ondergrondse 
afvalcontainers. 

Instemmen met het verzenden van de reactie 
op de artikel 36 vragen aangaande de 
ondergrondse containers. 

Conform advies besloten met dien verstande dat de 
RIB aangepast wordt v.w.b. de tarifering rondom de 
ondergrondse containers alsmede ook adequate 
informatie in de etalage plaatsvindt rondom de 
ontwikkelingen en de effecten rondom afval. 
 

 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 11-05-2021 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De locoburgemeester, 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Mr. J.E.M. Custers 
 


