
      

 

Notulen collegevergadering 8 juni 2021 
 

Aanwezig: 
 

Cox, Drs. G.J.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) 
Kool, Drs. J.M.F. (Loco-secretaris) 
 
Afwezig: 
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris) 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 8-6-2021 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 1-6-2021 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

3 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 3-6-2021 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

4 Raadsvoorstel Project 
Verantwoord op Weg 

1. Bijgevoegd raadsvoorstel ter vaststelling aan 
bieden aan de raad op 6 juli 2021. 

2. De kosten voor 2021 middels het raadsbesluit te 
dekken uit de algemene reserve. 

3. De kosten voor 2022 en verder mee te nemen in 
de begrotingsbehandeling 2022 en verder. 

 

1. Conform advies besloten met dien verstande dat: 
- de aanpak rondom overlastgevende zaken nog 

nader uitgewerkt worden en niet de verwachting 
mag zijn dat per direct continue 
controle/handhaving kan worden ingesteld; 

- voor de raadsvergadering een aantal punten 
richting burgemeester nader worden toegelicht. 

2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 

5 Vervanging telefonie-
oplossing 

1. De geoffreerde telefoniedienst bij de firma Kreuze 
af te nemen, waarbij de totale opdrachtsom en de 
hieraan gerelateerde contracttermijn binnen de 
kaders van ons aanbestedingsbeleid blijven.  

2. De belangen van onze gemeente tijdens de door 
Atos aangespannen bodemprocedure door 
Straatman Koster Advocaten te laten behartigen. 

 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Beslissing op bezwaar 
Hoenderstraat 13 Margraten 

1. Afwijken van het advies van de commissie; 
2. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk te 

verklaren; 
3. Het ingediende bezwaarschrift ongegrond te 

verklaren. 
 

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

7 Planschadebesluit 
Scheuldersteeg 29 
Margraten 

De ingediende aanvraag om tegemoetkoming in  
planschade ex. artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke 
 ordening, af te wijzen aangezien de planologische  
maatregel niet heeft geleid tot een normaal  
maatschappelijk risico overstijgend nadeliger positie, 
 waaruit schade in de vorm van waardevermindering 
 is voortgevloeid, die mogelijk op de voet van artikel 
 6.1 Wro voor tegemoetkoming in aanmerking zou  
kunnen komen. 
 

Conform advies besloten. 

8 Raadsinformatiebrief 
Einstein Telescoop 
 

Bijgevoegde raadsinformatiebrief  
betreffende de stand van zaken Einstein  
Telescoop aan de raad toezenden. 

Conform advies besloten. 

9  Project Dorpstraat en 
Dorpshart in St. Geertruid 

1. in stemmen met het voorliggend ontwerp; 
2. instemmen met het verlichtingsplan; 
3. in stemmen met de levering van de 

bestratingsmaterialen conform de offerten; 
4. in stemmen met het uitwerken van een bestek en 

over gaan tot de aanbesteding van het werk; 
5. Hoofd openbare ruimte mandateren voor de 

verstrekking van alle opdrachten ten behoeven 
van de uitvoering van het project en projectleider 
openbare ruimte mandateren voor de 
opdrachtverlening binnen de in dit advies 
genoemde financiële kaders. 

 

1. Conform advies besloten met dien verstande dat: 
a) er een raadsinformatiebrief wordt verzonden; 
b) in zijn algemeenheid met communicatie bezien 
wordt hoe infrastructurele projecten zichtbaar op de 
gemeentelijke website worden geplaatst. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 
4. Conform advies besloten. 
5. Conform advies besloten. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

10 Ontwerp bestemmingsplan 
Waterrijk 3 Gronsveld 

Het ontwerpbestemmingsplan Waterrijk 3 
Gronsveld (planidentificatienummer 
 NL.IMRO.1903.BPLKOM11001-ON01)  
in procedure brengen. 
 
 

Conform advies besloten. 

11 Ontwerp bestemmingsplan 
Sint Maartensweg 20 
Noorbeek 

Het ontwerpbestemmingsplan Sint Maartensweg 20  
Noorbeek (planidentificatienummer  
NL.IMRO.1903.BPLKOM7006-ON01) in 
procedure brengen. 

Conform advies besloten. 

12 Besluit tot vervanging 
archiefbescheiden SZMH-
Eijsden-Margraten 

1. De analoge archiefbescheiden in beheer van 
SZMH te vervangen door digitale 
archiefbescheiden conform het Sub-handboek 
Substitutie Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.  

2. De bevoegdheid tot het maken van een verklaring 
voor vervanging, inclusief een specificatie van de 
vervangen archiefbescheiden te mandateren aan 
het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Maastricht met de bevoegdheid tot 
het verlenen van ondermandaat.  

3. De aanpassingen op het Vervangingshandboek 
van de gemeente Eijsden-Margraten ten behoeve 
van de uitvoering van de Participatiewet vast te 
stellen. 

 
 
 

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

13 Beslissing op bezwaar casus 
Basisregistratie personen 

Het college wordt geadviseerd: 
1. Het bezwaar Dreessen advocaten als 

gemachtigde van betrokkenen op het besluit 
waarop is besloten om betrokkenen in de 
Basisregistratie personen te registreren als niet 
ingezetene ontvankelijk en ongegrond te 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
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verklaren op advies van de intergemeentelijke 
bezwarencommissie; 

2. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten 
geheel af te wijzen. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering  15-6-2021 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De loco secretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. J.M.F. Kool  Drs. G.J.M. Cox 
 


