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Notulen collegevergadering 13-7-2021 
 

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) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 13-7-
2021 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 6-7-
2021 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

3 Raadsvoorstel Verklaring 
van geen bedenkingen 
voor de 
omgevingsvergunning voor 
de opslag van max 1.000 
ton Gronsvelderweg 1 
Bedrijventerrein Gronsveld 

Raad middels het raadsvoorstel voor te stellen  
om: 
1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af 

te geven voor de opslag van max. 1.000 ton 
zinkoxide binnen het bedrijfspand (loods 13) op 
de locatie Curfs Holding B.V., Gronsvelderweg 1 
in Gronsveld; 

2. Gedeputeerde Staten verzoeken dit besluit als 
ontwerp in procedure voor de 
omgevingsvergunningaanvraag in te brengen; 

3. als geen zienswijzen worden ingediend de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen als 
definitief aan te merken. 

 

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

4 Raadsvoorstel  verzoek 
gemeenschapshuis Cadier 
en Keer bijdrage 
Beleidsregel Subsidies 
Maatschappelijke 
accommodaties 

1a. Het verzoek van gemeenschapshuis Cadier en 
Keer om in aanmerking te komen voor een 
volgende cyclus met gebruikmaking 
hardheidsclausule van artikel 64 van de ASV toe 
te wijzen; en 

1b. De gemeenteraad voor te stellen om in te 
stemmen met toekenning uit de reserve 
gemeenschapshuizen en aankondiging wijziging 
beleidsregel Subsidies Maatschappelijke 
accommodaties. 

1a. Conform advies besloten 
1b. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten, mdv dat heden de 
raadsinformatiebrief verzonden wordt. 
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2. De gemeenteraad voor te stellen 
Gemeenschapshuis Cadier en Keer aan te 
merken als derde partij in het kader van 
'publieke taak' om in aanmerking te komen voor 
een lening op basis van het Treasury Statuut. 

 

5 Opleggen last onder 
dwangsom inzake het 
realiseren van een 
omgevingsvergunning-
plichtig bouwwerk dat 
overlast veroorzaakt; 
stoken vuur op de locatie 
Beukenlaan 2, Eijsden.  

Opleggen van een last onder dwangsom inzake  
het zonder omgevingsvergunning plaatsen van  
een tuinhaard, locatie Beukenlaan 2 te Eijsden. 

Conform advies besloten 
Wethouder Piatek heeft niet deelgenomen aan de 
beraadslagingen en de besluitvorming. 

6 Artikel 36 vragen fractie 
VVD 
 

Instemmen met  de beantwoording van de artikel  
36 vragen van Fractie VVD middels bijgevoegde  
concept antwoordbrief. 

Conform advies besloten. 

7  Artikel 36 vragen  
Skatebaan Mheer. 

Middels bijgevoegde brief de artikel 36 vragen  
aangaande de skatebaan in Mheer beantwoorden. 

Conform advies besloten, met verwerking van 
tekstuele opmerking. 

8 Vacature 
beleidsmedewerker 
verkeer. 

De vacature beleidsmedewerker verkeer en  
vervoer open te stellen. 
 

Conform advies besloten. 

9 Verhoging leges 
identiteitskaarten. 

1e wijziging van tarieventabel behorende bij de  
legesverordening 2021 vast te stellen. 

Conform advies besloten. 
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10 Wijziging legesverordening 
mutaties gastouders. 

1. Leges ingevolge artikel 3.4.2 van de 
Legesverordening mutaties in 
gastouders/gastouderadressen/gastouderburea
us niet te heffen; 

2. Punt 1 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
2021 toe te passen en; 

3. De reeds geheven leges ingevolge artikel 3.4.2 
van de Legesverordening terug te betalen. 

 

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

11 Verzoek om in aanmerking 
te komen voor bijdrage 
wielerevenementen 2021 
ten behoeve van de Stg. 
Wielerpromotie Eijsden-
Margraten en inzet/rol 
stichting. 

Ten behoeve van SWEM instemmen met: 
1. De subsidie 2021 voor de organisatie van de 3 

wielerevents voorlopig maximaal vaststellen op: 
 
    - Organisatiekosten SWEM € 1.000,00 
    - Volta Limburg Classic € 25.000,00 
    - Jeugdwielercriterium € 3.500,00 
    - Bart Brentjens € 10.000,00. 
2. De rol van de stichting als sparring partner en 

coördinator van de organisatie van de 
wielerevents te handhaven voor 2021 en de 
stichting voor volgende jaren prominenter 
consulteren in wieler gerelateerde 
aangelegenheden. 

 

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

12 Aanvraag subsidie voor het 
evenement Limburgs 
Kampioenschap Zaate 
Hermeniekes. 

Op grond van het bepaalde in de Algemene  
Subsidieverordening Welzijn 2017 een eenmalige  
subsidie te verlenen van maximaal € 7.500,00. 

Conform advies besloten. 

13 Jaarverslag OBS Mesch 
2020. 

Instemmen met het jaarverslag 2020 OBS Mesch. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
een voorstel wordt uitgewerkt rondom de 
bestuursstructuur. 
Wethouder Jacobs en Piatek hebben niet 
deelgenomen aan de beraadslagingen en 
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besluitvorming. 
 

14 Het realiseren van een 
Islamitische begraafplaats 
Eijsden. 

1. Instemmen met het besluit ontwerp 
omgevingsvergunning voor het realiseren van 
een Islamitische begraafplaats op de locatie 
Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden, mits de raad de 
ontwerpverklaringen van geen bedenkingen 
afgeeft; 

2. Als geen zienswijzen worden ingediend de 
definitieve vergunning verlenen. 

Aanhouden. 

15 Aanpak pilots agrarische 
bouwkavels, analyse van 
25 verleende 
bouwvergunningen en 
Raadsinformatiebrief.  

1. In te stemmen met de aanpak van de pilots 
agrarische bouwkavels, 

2. kennis te nemen van de analyse van de 25 
verleende bouwvergunningen 

3. in te stemmen met het informeren van de Raad 
via de bijgevoegde Raadsinformatiebrie.f 

 

Aanhouden. 

16 Inspectierapport 
vervolgtoezicht “kwetsbare 
kinderen onvoldoende 
beschermd”. 

Instemmen met de raadsinformatiebrief om de  
raad te informeren over het inspectierapport  
vervolgtoezicht ‘’kwetsbare kinderen onvoldoende 
beschermd’’. 

Conform advies besloten. 

17 Addendum overeenkomst 
Envida algemeen 
toegankelijke dagbesteding 
ouderen. 

Instemmen met bijgevoegd addendum op de  
overeenkomst met Envida betreffende uitvoering  
van de algemeen toegankelijke dagbesteding  
voor ouderen in 2020. 

Conform advies besloten. 
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18 Ontwerp-
Omgevingsverordening 
provincie - zienswijze 
Eijsden-Margraten. 

Instemmen met bijgevoegde uitgaande  
brief met de zienswijze op de Ontwerp  
Omgevingsverordening Limburg. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
toegevoegd wordt dat burgerparticipatie bij de 
totstandkoming van dit document gemist wordt. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 20-7-2021 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De locoburgemeester, 
 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Mr. J.E.M. Custers 
 


