
      

 

Notulen collegevergadering 14 september 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 14-9-
2021. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 7-9-
2021. 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

3 Art.36 vragen. Instemmen met het overzicht. Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a) t.a.v. de art. 36 vragen Spriemenstraat de heren 
Cox en Neelis in overleg treden met de aannemer; 
b) t.a.v. de art. 36 vragen rondom de bomenkap 
heden de vraag van 12 januari wordt behandeld en 
volgende week de vraag van 16 juli; 
c) de gemaakte afspraken bewoners van de 
Bloesemgaard door de portefeuillehouders 
Dreessen en Custers gezamenlijk worden opgepakt. 

4 Controleprotocol en 
normenkader 2021. 

Het college wordt geadviseerd: 
1. Het controleprotocol en normenkader 2021 ter 

vaststelling aan de raad voor te leggen. 
2. De interne regelgeving van de gemeente 

Eijsden-Margraten met betrekking tot de drie 
decentralisaties voor 2021 uit te sluiten van het 
normenkader. Dit is afgestemd met de externe 
accountant. 

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

5 Vaststellen 
bestemmingsplan 
Europapark Gronsveld. 

1. Conform het gestelde in het raadsvoorstel en de 
Nota van zienswijzen, wordt uw college 
geadviseerd om de raad voor te stellen om de 
zienswijzen van reclamanten ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren; 

2. De raad voorstellen om in het bestemmingsplan 
de wijziging, zoals verwoord in de Nota 

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

ambtshalve wijziging bestemmingsplan 
Europapark Gronsveld, welke Nota hier als 
herhaald en ingelast dient te worden 
beschouwd, aan te brengen; 

3. De raad voorstellen, conform bijgevoegd 
raadsvoorstel, om het bestemmingsplan 
Europapark Gronsveld, zoals dat plan is 
aangegeven op de verbeelding, alsmede de 
regels en de toelichting, gewijzigd vast te stellen 
(NL.IMRO.1903.BPKOM6247AX1.VG01); 

4. De raad voorstellen geen exploitatieplan ex 
artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te 
stellen. 

6 Raadsvoorstel Gewijzigde 
Verordening 
Duurzaamheidsleningen. 

1. Instemmen met de gewijzigde Verordening 
Duurzaamheidslening. 

2. Instemmen met het bijbehorende raadsvoorstel. 

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

7 RIB Duurzaamheid. 
 

Instemmen met de Raadsinformatiebrief  
Duurzaamheid. 

Conform advies besloten. 

8 Informeren raad over Bureau 
Jeugdzorg Limburg en 
cliëntenraad. 

Instemmen met de raadsinformatiebrief  
om de raad te informeren over de  
ontwikkelingen binnen Bureau Jeugdzorg  
Limburg en de cliëntenraad. 

Conform advies besloten. 

9  Beantwoording Art. 36 
vragen bomenkap Noorbeek 

Instemmen met de artikel 36 Beant-  
woordingsbrief inzake de gerooide bomen  
Noorbeek. 

Conform advies besloten. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

10 Verzoek van Stg. Eerbetoon 
om in aanmerking te komen 
voor een financiele bijdrage 
voor de organisatie van het 
Liberation Concert 2021-
2024. 

Ten behoeve van de organisatie van het  
Liberation Concert en een educatief  
project door Stichting. Eerbetoon  
Netherlands American Cemetery and  
Memorial: 
1. de bijdrage voor het jaar 2021 voorlopig 

maximaal vast te stellen op een bedrag van € 
5.000,00; 

2. In de gemeentebegroting voor de jaren 2022 en 
2023 een bedrag op te nemen van maximaal € 
5.000,00 en voor het jubileumjaar 2024 een 
bedrag van maximaal € 10.000,00. Jaarlijks zal 
bekeken worden of inzet van maximale bedrag 
noodzakelijk is. 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
dit bedrag via de 2e Burap zal worden verantwoord 
en derhalve niet via de onderuitputting op de post 
kermissen. 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
- structureel als bijdrage meerjarig 5.000 euro wordt 
opgenomen in de begroting 2022 t/m 2025 en voor 
de jubileumjaren (om de 5 jaar) 10.000 euro i.p.v. 
5.000 euro; 
- in de meerjarenbegroting punt 2 expliciet met 
nadere toelichting zal worden vermeld. 

11 Subsidieregeling Verenigt u - 
tweede tijdvak. 

1. Instemmen met het open stellen van een 
tweede aanvraagtijdvak vanaf 15 oktober t/m 
december 2021 voor subsidie op grond van de 
Subsidieregeling Verenigt u – eerste tranche; en 
daartoe; 

2. instemmen met de bijgewerkte Subsidieregeling 
Verenigt U – eerste tranche. 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
- de indieningstermijn verkort wordt tot 1 december  
- de indieningsvereisten rondom |KVK-gegevens 
conform voorstel worden opgerekt; 
- verzocht wordt om nu niet reeds te preluderen op 
een eventuele 3e tranche; 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
de raad evaluatief geïnformeerd wordt rondom het 
totale Corona-budget. 
 

12 Aanwijzen stemlokalen 
verkiezing gemeenteraad 
2022. 

In te stemmen met het instellen en aanwijzen van 
18 stemlokalen voor de eerstvolgende  
verkiezingen van de leden van de gemeenteraad  
op 16 maart 2022. 

Conform advies besloten. 

13 Voortgang gebiedsont-
wikkeling Poort van het 
Heuvelland. 

1. Kennis nemen van de voortgang inzake de 
gebiedsontwikkeling Poort van het Heuvelland 
en instemmen met de gewijzigde planning. 

2. Kennis nemen van het concept Masterplan 
Poort van het Heuvelland. 

1. Voor kennisgeving aangenomen. 
2. Voor kennisgeving aangenomen. 
3. Conform advies besloten. 
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3. De raad een vertragingsbericht doen toekomen. 

14 Sfeerverlichting n.a.v. motie 
CDA / EML / VVD. 

1. Uitvoering geven aan motie door: 
a) Akkoord te gaan met het starten van de 

meervoudige onderhandse aanbesteding zoals 
verwoord in de paragraaf inkoop en 
aanbesteding; 

b) Opdrachtverlening te mandateren aan 
afdelingshoofd Fysieke Leefomgeving; 

c) Kennis te nemen van de financiële paragraaf. 
2. Instemmen met het verzenden van bijgevoegde 

RIB. 
 

Aanhouden, met dien verstande dat: 
a) een raadsvoorstel wordt opgesteld voor de raad 

van oktober en volgende week in procedure 
wordt gebracht; 

b) de aanbesteding wordt opgestart onder 
voorbehoud besluitvorming raad. 

15 Besluit op bezwaar tegen het 
verlenen van een omge-
vingsvergunning voor het 
exploiteren van kleinschalige 
horeca op het perceel aan 
de Dorpstraat 6 in Sint 
Geertruid. 
 

1. Het bezwaar tegen het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het exploiteren van 
kleinschalige horeca op het perceel ontvankelijk 
te verklaren; 

2. Het bezwaar tegen het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het exploiteren van 
kleinschalige horeca op het perceel ongegrond 
verklaren; 

3. Het verzoek om vergoeding van de 
proceskosten als bedoeld in artikel 7:15, lid 2 
juncto lid 3 Awb afwijzen. 

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

16 Gunning aanbesteding 
goederenvervoer over de 
weg. 

1. Opdracht aanbesteding goederenvervoer over 
de weg voorlopig te gunnen aan M. Naus 
transport uit Rijckholt. 

2. Hoofd Openbare ruimte mandateren om 
opdracht definitief te gunnen. 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
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17 Wob verzoek Dorpsstraat 
Sint Geertruid. 

Advies is om het verzoek tot openbaarmaking van 
informatie af te wijzen. 

Conform advies besloten. Wethouder Custers heeft 
niet deelgenomen aan beraadslaging en 
besluitvorming. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 21-9-2021 

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


