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Notulen collegevergadering 7-9-2021 
 

Aanwezig: 
 

Cox, Drs. G.J.M. (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder) 
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris) 
Kool, Drs. F. (Loco-secretaris) 
 
Afwezig: 
Dreessen, W.H.J. (Wethouder) 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 7-9-2021. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 31-08-
2021. 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

3 Raadsinformatebrief SEM 
27 september 2021. 

Instemmen met raadsinformatiebrief en  
deze verzenden naar de gemeenteraad. 

Niet akkoord. Brief omvormen tot een uitnodiging 
richting raad en namens het college (ondertekend 
door burgemeester en secretaris) verzenden. 
 
 

4 Reactie op art. 36 vragen 
grensoverschrijdende 
wateroverlast. 

Instemmen met beantwoording art. 36 vragen 
conform bijgesloten concept beantwoordingsbrief. 
 
 

Conform advies besloten. 

5 Reactie op art. 36 vragen 
pinautomaat Eijsden. 

Vraag te beantwoorden conform  
bijgevoegde  brief. 
 
 
 
 
 

Conform advies besloten. 
 

6 Beslissing op bezwaar, 
illegaal ophogen perceel 
MGT02-L-144 en verwijderen 
landschapselement te 
Margraten (Honthem). 

1. Het advies van de commissie over te nemen; 
2. De ingediende bezwaarschriften ontvankelijk te 

verklaren; 
3. Het ingediende bezwaarschrift gegrond te 

verklaren; 
4. Het bestreden besluit te herroepen als bedoeld 

in artikel 7:11 van de Awb;  

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

5. Over te gaan tot vergoeding van proceskosten 
als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, van de 
Awb. 

 
 

7 Overeenkomst organisatie 
kermissen 2022-2025. 

1. Aangaan van overeenkomst voor organisatie 
van kermissen in 2022-2025; 

2. Betaling van factuur voor verrichtte 
werkzaamheden 2021. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a) in de overeenkomst wordt opgenomen dat indien 
de contractant geen prestatie levert er ook geen 
betaling verricht wordt; 
b) de financiële tabel in dit collegestuk adequaat wordt 
ingevuld en hier in algemeenheid beter op wordt 
gestuurd. 
2. Conform advies besloten. 
 
 
 
 

8 Landschapspark Grenzeloos 
Bocagelandschap - 
ondertekening 
engagementsverklaring. 

1. Eijsden-Margraten stelt zich bereid om met de 
Belgische en Nederlandse projectpartners als 
kernpartner(s) in te zetten op een 
engagementsverklaring voor de kandidatuur 
voor Landschapspark Grenzeloos 
Bocagelandschap; 

2. De engagementsverklaring zoals voorgesteld in 
de bijlage namens Eijsden-Margraten door de 
burgemeester te laten ondertekenen. 

 

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

9 Wijziging verordening 
Maatschappelijke 
Ondersteuning 2019 
 

1. In te stemmen met wijziging in de Verordening 
Maatschappelijke Ondersteuning 2019 Eijsden-
Margraten, in lijn met een raadsbesluit 
betreffende de programmabegroting 2021 voor 
wat betreft het afschaffen van de korting op de 
eigen bijdrage; 

2. De raad voor te stellen het besluit tot halvering 

Aanhouden. 



4 

 

Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

van het budget voor het mantelzorgcompliment 
terug te draaien en daarmee de verordening op 
dit punt ongewijzigd te laten. 

3. De voorliggende concept-verordening ter 
advisering voorleggen aan de adviesraad 
Ondersteuning &Participatie en ter brede 
inspraak voor de inwoners. 

 

10 Contract MTB 2021 inzake 
uitvoering Wsw 

1. In te stemmen met de overeenkomst inzake de 
uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) 2021 met MTB. 

Aanhouden. 

 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 14-09-2021 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Drs. G.J.M. Cox 
 


