
      

 

Notulen  collegevergadering 21-09-2021 
 

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. F. (Loco-secretaris) 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda collegevergadering 21-
09-2021. 

  

2 Openbare besluitenlijst collegevergadering 
14-09-2021. 

Vaststellen. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
bij punt 11 het woord ´verzocht´ weggelaten wordt, 
hetgeen leidt tot de volgende formulering ´nu niet 
reeds wordt gepreludeerd op een eventuele 3e 
tranche´. 
 
 

3 Artikel 36 vragen. Instemmen met het overzicht. Conform advies besloten, met inachtneming van 
het volgende: 
a) Artikel 36 vervolgvragen Air B&B: de 
beantwoording van de vragen dienen uiterlijk 5 
oktober 2021 door het college behandeld te zijn; 
b) Artikel 36 vragen verkeersveiligheid 
Bloesemgaard: aangezien in deze sprake is van 
de beheerfase waarin de gebiedsontwikkeling zich 
bevind en in onderhavige casus de infrastructuur 
alsmede de verkeersveiligheid het vraagstuk 
betreft, is wethouder Custers in deze de 
verantwoordelijke portefeuillehouder; 
c) Artikel 36 vragen bomenkap: reactiebrief volgt 
volgende week in de collegevergadering; 
d) Artikel 36 vragen bouwen Spriemenstraat 
Eijsden (inclusief vervolgvragen): de afspraak met 
de betrokkene, de burgemeester en de heer Neelis 
is gemaakt. 
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4 Raad voorstellen uitvoering “Motie 
Sfeerverlichting in alle kerkdorpen”. 

De raad voor te stellen: 
1. Kennis te nemen van de wijze van 

uitvoering van de “Motie 
Sfeerverlichting in alle kerkdorpen” 
door uw college; 

2. De kredietbesluiten vast te stellen. 
 

1. Conform advies besloten, met dien verstande 
dat: 
a) het eerste beslispunt gewijzigd wordt in 
´instemmen met´; 
b) in afstemming met wethouder Jacobs het 
raadsvoorstel tekstueel wordt aangepast. 
2. Conform advies besloten. 
 
 

5 Raadsinformatiebrief vervolg aanpak 
wateroverlast. 

Raadsinformatiebrief vervolg aanpak 
wateroverlast aan gemeenteraad aan te 
bieden. 

Conform advies besloten. 

6 Stand van zaken bomenplan. 1. Kennis nemen van de stand van zaken 
met betrekking tot de uitvoering van 
het bomenplan; 

2. Gezamenlijk met de terreinbeherende 
organisatie een meerjarig 
beplantingsplan opstellen; 

3. Een alternatief te zoeken voor de 
regeling hoogstambomen en hagen 
die door de stichting IKL werd 
geregeld; 

4. Bijgevoegde raadsinformatiebrief 
sturen aan de raad. 

Aangehouden, met dien verstande dat: 
a) in overleg met de portefeuillehouder de brief 
tekstueel wordt aangepast; 
b) nader overwogen wordt of en op welke wijze het 
initiële plan toch ten uitvoer kan worden gebracht 
door b.v. vanuit de gemeente extra middelen 
hiervoor beschikbaar te stellen; 
c) inzicht wordt verschaft in afgesloten 
beheercontracten met partijen die reeds gebruik 
gemaakt hebben van de regeling, meer specifiek 
t.a.v. de instandhoudingsplicht van de bomen; 
d) Separaat een memo wordt opgesteld omtrent de 
ontwikkelingen IKL, de wijze waarop eventuele 
indeplaatsstelling aan de orde is en op welke wijze 
het zgn. ´IKL-programma´ willen gaan organiseren 
nu en naar de toekomst toe. 
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7 Regiovisie jeugdhulp regio Zuid-Limburg. 1. Voorliggende Regiovisie voor de 
Jeugdhulpregio Zuid-Limburg vast te 
stellen, met de daarin opgenomen 
uitgangspunten voor regionale 
samenwerking.  

2. De regiovisie aan de gemeenteraad 
van Eijsden-Margraten te doen 
toekomen en hen hierover te 
informeren door middel van 
bijgevoegde RIB. 

 

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

8 Gunning nieuwe sjablonengenerator. Instemmen met het toekennen van de 
voorlopige gunning van de nieuwe 
sjablonengenerator aan Xential. 

Conform advies besloten. 

9 Rioolgemaal Eckelrade. 1. Instemmen met gunnen van het werk 
aan de laagste inschrijver, Kurvers 
Wegenbouw te Heerlen. 

2. Instemmen met het aanvullend krediet 
uit Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 
van € 100.000 voor uitvoering werk. 

3. Instemmen met het mandateren van 
het hoofd Openbare Ruimte om 
opdracht te verlenen voor de 
uitvoering. 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten, met dien verstande 
dat: 
a) het college volgende week nader wordt 
geïnformeerd over de stand van zaken MIP/GRP-
projecten; 
b) het college volgende week middels een memo 
nog een nadere verdiepende toelichting ontvangt 
over de afwijkingen in raming en het 
aanbestedingsresultaat. 
3. Conform advies besloten. 
 
 

10  Beantwoording artikel 36-vraag 
Bloesemgaard. 

Instemmen met de beantwoording van de 
artikel 36-vraag van raadslid Willems 
over de verkeerssituatie in de 
Bloesemgaard te Margraten. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
a) a.d.h.v. het bezoek aan de Bloesemgaard d.d. 3 
september 2021 vanuit veiligheid eventuele 
aanvullende acties nader worden onderzocht, 
zoals b.v. het verbeteren van de verkeersveiligheid 
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bij het Kruispunt ter hoogte van het 
bedrijventerrein de Fremme middels het 
aanbrengen van een verhoging; 
b) eventueel nog openstaande opleverpunten 
voortvarend worden afgehandeld. 
 

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

Conform advies besloten. Verantwoordelijke 
portefeuillehouder is wethouder Piatek, derhalve 
tekstpassage bij ´paragraaf overleg met de 
portefeuillehouder´ hierop aanpassen. 

12 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 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. 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 
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Vastgesteld in de B&W vergadering 28-09-2021 

 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Drs. G.J.M. Cox 
 


