
      

 

Notulen collegevergadering 18-5-2021 
 

Aanwezig: 
 

Cox, Drs. G.J.M. (waarnemend 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. (Locosecretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 18-5-
2021 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 11-5-
2021 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

3 Verslag leerplicht 1. Instemmen met het jaarverslag Leerplicht-
RMC/voortijdig schoolverlaten en Leerlingenvervoer 
schooljaar 2019 - 2020;  

2.  Het jaarverslag ter kennisgeving aan de raad 
brengen. 

 

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

4 Raadsinformatiebrief 
Sociaal Domein Q1 2021 

Instemmen met bijgevoegde raadsinformatie- 
brief en deze verzenden naar de gemeenteraad. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
a) de financiële consequenties in relatie tot de begroting 
in de RIB standaard wordt verwerkt en de brief bij 
mandaat van de portefeuillehouders Custers en Piatek 
doorgeleid wordt richting raad. 
b) conclusies bij hulpvraag onder aan de alinea 
plaatsvinden (vooralsnog geen extra hulpvraag nodig 
voor 11 personen). 
 

5 Tour de L1mbourg Instemmen met deelname aan Tour de L1mbourg. Conform advies besloten. 
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6 Reactie brief adviesraad 
 

Instemmen met de voorliggende conceptreactie 
op de brief van de adviesraad  
Ondersteuning&Participatie. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a) verwerkt wordt dat de adviesraad niet gaat over de 
bedrijfsvoering en wel over het beleid en daar wordt de 
adviesraad over bijgepraat en meegenomen; 
b) stijlfouten uit de brief worden gehaald; 
c) verzocht de brief heden verzonden wordt richting 
adviesraad; 
d) bestuurlijk afgestemd wordt de rolverdeling rondom de 
implementatie Sociale Zaken Eijsden-Margraten tot 1 
januari 2021. 
 

7  Vaststelling diverse 
documenten OBS Mesch 

1. Vaststellen van twee beleidsstukken voor OBS 
Mesch, onder voorbehoud van instemming of 
advies van de mede-zeggenschapsraad van OBS 
Mesch; 

- Vervangingsbeleid.   
- meerjarenformatiebeleid/bestuursformatiebeleid. 
2. In te stemmen met de rapportage toezichthoudend 

orgaan tbv jaarrapportage 2020. 
 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
 
Wethouder Jacobs en Piatek hebben niet deelgenomen 
aan de besluitvorming. 

8 Subsidie Stichting 
Limburg bloeit op 

Stichting Limburg Bloeit op een subsidie te  
verstrekken voor het aanleggen en instandhouden van 

bloeiende akkerranden. 

Conform advies besloten. In samenwerking met 
communicatie een persbericht opstellen aangaande 
onderhavig initiatief. 

9 Zienswijzen Grueles over 
woningbouwplan 
“Europapark Gronsveld” 

Besluiten in te stemmen: 
- dat het herstellen van de wintertuin (het theehuisje 

en de pergola) in zijn oorspronkelijke staat, het 
verleggen van de ingang aan de zijde van de 
Parkweg en het aanleggen van extra openbare 
parkeerplaatsen en stroompunten niet als 
voorwaarden aan het plan worden verbonden; 

- dat in het bestemmingsplan beschermende 
waarden worden opgenomen ter waarborging van 

Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
1. zowel planologisch als privaatrechtelijk uitgegaan 
wordt van een bouwplan van 12 woningen; 
2. overname van de wintertuin, exclusief vijver, op grond 
van een zakelijke transactie tot stand gebracht wordt; 
3. een duidelijke situatietekening wordt toegevoegd aan 
de overeenkomst. 
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de wintertuin en de oorspronkelijke garage/berging 
aan de noordzijde van het te bouwen wooncomplex; 

- dat de wintertuin om niet door de gemeente wordt 
overgenomen, met uitzondering van de hierin 
gelegen vijver en de initiatiefnemer deze overname 
notarieel regelt gelijktijdig met de overdracht van het 
gerealiseerde wooncomplex; 

- dat de staat van het gedeelte van de wintertuin dat 
wordt overgedragen wordt vastgelegd in een met de 
initiatiefnemer af te sluiten anterieure 
overeenkomst; 

- dat de vijver in de wintertuin door of in opdracht van 
de initiatiefnemer in zijn oorspronkelijke vormgeving 
wordt teruggebracht; 

- dat in het bestemmingsplan de mogelijkheid wordt 
opgenomen dat het woningbouwprogramma 
verruimd mag worden naar maximaal 14 woningen, 
onder de voorwaarden dat deze verruiming wordt 
gerealiseerd binnen de maximale 
stedenbouwkundige massa en vormgeving zoals nu 
voorligt voor de 12 woningen én dat deze 
verruiming de huidige privacy-voorwaarden aan de 
westzijde van het gebouw onverlet laat; 

- met de bijgevoegde anterieure overeenkomst. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 25-5-2021 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De waarnemend burgemeester, 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox 
 


