
      

 

 

Notulen collegevergadering 29-6-2021 
 

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) 
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris) 
Kool, Drs. J.M.F. (Loco-secretaris) 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 29-6-
2021 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 22-6-
2021 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

3 Forensenbelasting Instemmen met de schriftelijke reactie  
aan de betrokkene inzake de  
forensenbelasting. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat brief 
wordt aangepast in afstemming met portefeuillehouder. 

4 Beantwoording art. 36 vragen 
D66 en PvdA 

In te stemmen met de beantwoording van 
de vragen van D66 en PvdA over de  
stand van zaken omtrent de  
herontwikkeling van het klooster Rijckholt 
en de nederzettingsstructuur van  
Eckelrade, conform bijgevoegde brief. 
 

Conform advies besloten. 

5 Behandeling ingediende 
zienswijzen ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning 
Rijksweg 6-6A-8, Margraten 
 

1. Instemmen met het betrekken van de 
zienswijze bij de besluitvorming door in 
de vergunning de volgende voorwaarde 
op te nemen: de deur (in gebouw G, 
zuidwand tuinmuur BK0.40) 30 minuten 
brandwerend en zelfsluitend uitgevoerd 
moet worden. 

2. Instemmen met het verlenen van de 
Omgevingsvergunning. 

 

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

6 Raadsinformatiebrief 
woningbouw kern margraten 

Bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de 
gemeenteraad te sturen. 

Conform advies besloten. 

7 Convenant implementatie 
Wet wijziging woonplaats-
beginsel 

In te stemmen met het Convenant  
implementatie Wet wijziging  
woonplaatsbeginsel. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
- de financiële effecten van het woonplaatsbeginsel 
spoedig voor het college in beeld worden gebracht; 
- op korte termijn een integraal voorstel rondom het 
vraagstuk AMV´s aan het college wordt voorgelegd. 
 

8 Informeren Raad over tijdelijk 
stopzetten nieuwe instroom 
cliënten William Schrikker 
Stichting 

Instemmen met de raadsinformatiebrief  
om de raad te informeren over het  
tijdelijk stopzetten van de nieuwe  
instroom van cliënten bij de William  
Schrikker Stichting. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
brief - in afstemming met de portefeuillehouder - wordt 
aangepast op basis van een nagekomen schrijven van 
de desbetreffende stichting. 
 

9 jaarverslag VTH+ 2020 en 
verslag  Q1 VVTH+ 2021 

1 Het jaarverslag VTH+ 2020 vast te 
stellen; 

2 Het kwartaalverslag Q1 VVTH+ 2021 ter 
kennis name; 

3 Het vastgestelde Jaarverslag VTH+ 2020 
en het kwartaalverslag Q1 VVTH+ 2021 
ter kennis name voor te leggen aan de 
raad; 

4. Het vastgestelde Jaarverslag VTH+ 2020 
in het kader van het Interbestuurlijk 
toezicht ter kennisname aan te bieden 
aan de Provincie Limburg. 

 

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

10 Vaststelling besluit om te 
anticiperen op de Verzamel-
wet hersteloperatie toeslagen 

Instemmen met bijgaand besluit om te  
anticiperen op de Verzamelwet 
hersteloperatie toeslagen. 

Conform advies besloten. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

11 Aansluiting Meld Misdaad 
Anoniem 

1. In te stemmen met aansluiting bij Meld 
Misdaad Anoniem; 

2. In te stemmen met de 
Samenwerkingsovereenkomst tussen 
Stg. Meld Misdaad Anoniem en 
gemeente.   

 

1. conform advies besloten. 
2. conform advies besloten. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 6-7-2021 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox 
 


