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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 5-10-
2021. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 28-9-
2021. 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

3 Art.36 vragen. Instemmen met het overzicht. Conform advies besloten, met dien verstande dat in 
overleg met griffier nagegaan wordt of de lijst compleet 
is. 

4 Aanbieden notitie 
burgerparticipatie raad. 

1. Kennis nemen van de notitie 
burgerparticipatie Eijsden-Margraten 

2. Instemmen met het aanbieden van de notitie 
burgerparticipatie aan de raad middels 
bijgevoegde aanbiedingsbrief. 

 

1. Voor kennisgeving aangenomen, met dien verstande 
dat de notitie op onderdelen wordt geactualiseerd. 
2. Conform advies besloten. 
 

5 Buurtbemiddeling Eijsden-
Margraten. 

Geadviseerd wordt om in te stemmen  
met de implementatie van buurt-  
bemiddeling Eijsden-Margraten op basis 
van inkoop via een welzijnsorganisatie. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
onderwerp buurtbemiddeling tevens wordt meegenomen 
in de prestatieafspraken 2022. 
 
 
 

6 Aanstelling 
Verkeerscommissie. 

De leden van de verkeerscommissie aan 
te stellen voor 4 jaar. 

Conform advies besloten. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7 Participatie zendmast 
Gasthuis ong. Bemelen. 
 

1. Kennis nemen van de twee ingekomen 
reacties op de plaatsing van de zendmast 
Gasthuis Bemelen. 

2. Instemmen met de bijgevoegde uitgaande 
brief als reactie op de ingekomen reacties 
uit het participatietraject. 

 

1. Voor kennisgeving aangenomen. 
2. Conform advies besloten. 
 
Additioneel besluit: in overleg met de initiatiefnemer 
wordt bezien of een tijdelijke vergunning van 10 jaar 
eventueel bespreekbaar is. 
 

8 Behandeling ingediende 
zienswijzen ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning 
Dorpsstraat 44 te Eckelrade. 

1. Instemmen met het betrekken van de 
zienswijzen bij de besluitvorming door in het 
definitieve besluit de aanpassingen door te 
voeren zoals genoemd in bijgevoegde nota 
van zienswijzen; 

2. Het verlenen van de omgevingsvergunning. 
 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
portefeuillehouder gemandateerd wordt voor verdere 
afhandeling met betrekking tot de completering van de 
stukken. 

9 Artikel 36 vragen inzake 
Particulier Vakantie 
Verhuur/Air B&B en overige 
zaken.  

In te stemmen met het verzenden van  
bijgevoegde brief als reactie op de art. 36 
vragen rondom particuliere vakantie  
verhuur / Air BnB. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
portefeuillehouders toerisme en financiën worden 
gemandateerd voor verdere afhandeling van tekstuele 
aanpassingen in de reactiebrief. 

10 Tegemoetkoming 
stookkosten statushouders 
locaties (Noorbeek, 
Gronsveld en Sint Geertruid). 

Ten aanzien van de stookkosten  
betreffende de panden Schoolstraat 14  
Noorbeek, Schoolstraat 26-26A Sint  
Geertruid en Vroendalsweg 16/ Mgr.  
Willigersstraat 13A Gronsveld in te  
stemmen met: 
1. Een gedeeltelijke tegemoetkoming in de 

gaskosten voor 2019, 2020 en 2021 aan de 
zittende huurders. 

2. Financiering van deze tegemoetkoming ad. 
€ 18.420,28 bijramen in de 2e burap. 

3. Het inregelen van de nachtstand van de cv 
installaties ter voorkoming van onnodig 
energieverbruik.  

4. Het in overleg met Maasvallei bepalen wat 

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

voor de periode vanaf 2022 een reëel 
gasverbruik voor de wooneenheden is zodat 
vastgesteld kan worden welk verbruik aan 
de bewoners kan worden doorbelast kan 
worden en welk verbruik als bovenmatig 
gasverbruik kan worden beschouwd en voor 
rekening van de gemeente komt. 

 

11 Overeenkomst Veolia 
verwerking PMD afval -  
Ondertekening Addendum 2.  

Het tweede Addendum, behorende bij de 
overeenkomst met Veolia voor de werking van 
PMD-afval, inclusief de berekeningen 2020-
2021 te onder-tekenen. 
 

Conform advies besloten. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 12-10-2021 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox 
 


