
      

 

Notulen collegevergadering 2-11-2021 
 

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 2-11-
2021. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 19-10-
2021. 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

3 Art. 36 vragen. Instemmen met het overzicht. Conform advies besloten. 

4 Raadsvoorstel gemeentelijk 
beleidsplan verkeer en 
vervoer. 

1. Het bijgevoegde concept Gemeentelijk 
Beleidsplan Verkeer en Vervoer ter vaststelling 
aan de gemeenteraad aanbieden. 

2. Het uitvoeringsprogramma vast te stellen en 
aan de raad ter kennisneming aanbieden. 
 

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

5 Raadsvoorstel Wijzigingen 
APV 2021. 

Instemmen met het aanbieden van de zesde 
wijziging van de Algemene Plaatselijke 
Verordening 2015 aan de raad middels het 
raadsvoorstel. 
 
 
 

Conform advies besloten. 

6 Informeren raad over de 
stand van zaken Regionale 
veranderopgave inburgering 
Maastricht-Heuvelland. 

1. De raadsinformatiebrief ‘stand van zaken 
Regionale Veranderopgave inburgering’ en het 
bijgevoegde tekenverslag voor kennisgeving 
aannemen. 
2. Instemmen met het doorleiden van de 
raadsinformatiebrief naar de raad. 

1. Voor kennisgeving aangenomen. 
2. Conform advies besloten. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 

7 Beantwoording art. 36 
vragen inzake 
Afvalverbrandingsinstallatie 
Lixhe (B). 

De art. 36 vragen inzake 
Afvalverbrandingsinstallatie Lixhe (B) van de 
VVD-fractie conform conceptbrief beantwoorden. 

Conform advies besloten. 

8 RIB Vervolgmetingen 
Luchtkwaliteit. 

Instemmen met de raadsinformatiebrief 
vervolgmetingen luchtkwaliteit. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat in de 
toekomst voor dergelijke zaken een separaat 
raadsvoorstel aan de raad wordt voorgelegd. 
 

9 Aanbesteding 
gemeentepagina. 

Over te gaan tot een aanbestedingstraject voor de 
wekelijkse uitgave van de gemeentelijke 
informatie voor de periode van twee jaar (vanaf 
01-01-2022), met drie maal optie tot een jaar 
verlenging. 
 
 

Aanhouden. 

10 Aanwijzing  toezichthouders 
BRP en toewijzing beheer-
rollen BRP. 

1. Instemmen met het bijgevoegde 
Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP  

2. Kennis nemen van de vastlegging van de 
beheer-rollen BRP in het kader van de 
informatieveiligheid. 

 

1. Conform advies besloten. 
2. Voor kennisgeving aangenomen. 

11 Project Dorpstraat / 
Dorpshart St. Geertruid. 

Instemmen met de beantwoording van de 
nagestuurde vragen van raadsleden naar 
aanleiding van de raadsthema bijeenkomst van 4 
oktober 2021. 

Conform advies besloten. 
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12 Voorstel beëindiging project 
Gebiedsvisie Middenterras 
Bemelen-Mesch. 

1. Het project Gebiedsvisie Middenterras 
Bemelen-Mesch als afgerond beschouwen en 
het restantbudget ad. € 9.055 in de 2de burap 
af te ramen; 

2. De verdere uitwerking van ontwikkellocaties en 
–opgaven uit de Gebiedsvisie ter hand nemen 
conform het ‘Plan van aanpak uitwerking 
Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch’ en 
de verantwoording naar de Raad toe te laten 
verlopen via de prioritaire thema’s binnen de 
reguliere p&c-cyclus; 

3. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief hierover informeren. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
visie Middenterras vertaald wordt in de Omgevingsvisie 
en juridisch verankerd wordt in het toekomstige 
Omgevingsplan; 
2. Conform advies besloten; 
3. Conform advies besloten, inclusief verwerking van 
punt 1 en een tekstuele toevoeging. 

13 Bestemmingsplan 
Grijzegraaf ong. Mesch 

Het ontwerpbestemmingsplan Grijzegraaf ong. 
Mesch (Planidentificatienummer 
NL.IMRO.1903.BPGrijzegrafong-C01) in 
procedure brengen. 

Conform advies besloten. 

14 Ondertekenen 
Intentieverklaring deelname 
sportakkoord 2022 

1. Instemmen met het ondertekenen van de in de 
bijlage toegevoegde intentieverklaring 
deelname sportakkoord 2022 door het college; 

2. Instemmen met de machtiging voor het 
aanvragen van het uitvoeringsbudget 2022 
middels het bijgevoegde machtigingsbesluit. 

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

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 9-11-2021 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Drs. G.J.M. Cox 
 


