
      

 

Notulen collegevergadering 9-11-2021 
 

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 9-11-
2021. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 2-11-
2021. 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

3 Art. 36 vragen. Instemmen met het overzicht. Conform advies besloten, met die verstande dat wat 
betreft artikel 36 vragen Spriemenstraat Eijsden een 
memo wordt aangeleverd t.a.v. voortgang en gemaakte 
afspraken. 

4 Raadsvoorstel: Onttrekken 
aan de openbaarheid van 
het pad gelegen tussen de 
Poortstraat en de Prins 
Hendrikstraat genoemd 'ut 
Sjtèègske'. 

1.De raad voorstellen om ingevolge artikel 9 van 
de Wegenwet, het pad, gelegen tussen de 
Prins Hendrikstraat en de Poortstraat te 
Eijsden, genoemd 'ut Sjtèègske' te onttrekken 
aan de openbaarheid, e.e.a. conform 
bijgevoegd raadsvoorstel. 

2. De bewoners schriftelijk de gemaakte 
afspraken bevestigen, onder voorbehoud dat 
de raad instemt met het onttrekken van het 
pad aan de openbaarheid. 

 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
 
Wethouder Piatek heeft niet deelgenomen aan de 
beraadslagingen en de besluitvorming. 

5 Raadsvoorstel vaststellen 
bestemmingsplan Groot 
Welsden 72-72a Margraten. 

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, conform bijgevoegd 
raadsvoorstel, om het bestemmingsplan Groot 
Welsden 72-72a, zoals dat plan is 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
passage met betrekking tot de spuitcirkel nog wordt 
verwerkt. 
3. Conform advies besloten. 
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aangegeven op de verbeelding, alsmede de 
regels en de toelichting, gewijzigd vast te 
stellen (NL.IMRO.1903.BPGrootWelsden72-
CC02). 

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

 

6 Raadsvoorstel inzake het 
verlenen van een verklaring 
van geen bedenkingen t.b.v 
de aanleg van een 
Islamitische begraafplaats 
alsmede aanwijzing tot 
begraafplaats op basis van 
artikel 40 Wet op de 
Lijkbezorging. 

1. De raad voorstellen conform bijgevoegd 
raadsvoorstel om: 

 
 ● De ingediende zienswijze tegen de ontwerp 

Verklaring van geen bedenkingen ontvankelijk 
en ongegrond verklaren, conform bijgevoegd 
Nota van Zienswijzen zoals weergegeven op 
bijlage 1, die hier als ingelast en herhaald 
beschouwd moet worden. 

 ● De verklaring van geen bedenkingen te 
verlenen t.b.v. de omgevingsvergunning voor 
het realiseren van een Islamitische 
begraafplaats aan de Ir. Rocourstraat te 
Eijsden. 

 ● Ingevolge artikel 40 Wet op de Lijkbezorging 
de locatie, kadastraal bekend als gemeente 
Eijsden-Margraten, sectie D nr. 6558 (ged.), 
zoals aangegeven op bijlage 2, plaatselijk 
bekend als Ir. Rocourstraat ong. te Eijsden 
aan te wijzen als bijzondere begraafplaats. 

2. Om tegenmoet te komen aan de zienswijze 
instemmen met het afsluiten van het pad dat 
vanaf de Ir. Rocourstraat toegang geeft tot het 
Uitvaartcentrum en La Memoire.  

 
. 

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

7 Raadsvoorstel Wmo-
verordening 2022. 
 

1. Instemmen met de bijgevoegde reactie op het 
advies van de adviesraad Sociaal Domein. 

2. Instemmen met de bijgevoegde concept-
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 
gemeente Eijsden-Margraten 2015, versie 
2022. 

3. Instemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel 
en daarmee de gemeenteraad te verzoeken 
 de Verordening Matschappelijke 
Ondersteuning 2015, versie 2022 gemeente 
Eijsden-Margraten' vast te stellen per 1 januari 
2022,  onder gelijktijdige intrekking van de 
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 
2015, versie 2019 gemeente Eijsden-
Margraten. 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
tekstuele aanpassingen worden verwerkt. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 

8  Raadsinformatiebrief Sociaal 
Domein Q3-2021. 

Instemmen met bijgevoegde Raads-  
informatiebrief en bijlage en deze  
verzenden naar de gemeenteraad. 

Conform advies besloten. 

9 In procedure brengen van 
het ontwerp wijzigingsplan 
Kerkplein 7a Mesch 
(Eijsden). 

1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan 
Kerkplein 7A Mesch, (planidenficatienummer 
NL.IMRO.1903.WPKOM6245KH7A-ON01), 
zoals dat is aangegeven op de verbeelding, de 
regels en de toelichting; 

2. Het ontwerp wijzigingsplan met ingang van 18 
november 2021 gedurende 6 weken ter inzage 
leggen. 

 

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

10 Verzoek bijdrage Volta 
Limburg Classic 2021. 

1. In te stemmen met de kostenraming Volta 
Limburg Classic 2021. 

2. De definitieve subsidie 2021 vast te stellen op 
€ 25.000,00. 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
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11 Lening Stichting Keerhoes 
Cadier en Keer 

1. Lening van maximaal € 250.000 te verstrekken 
aan Gemeenschapshuis Cadier en Keer met 
een looptijd van 30 jaar onder voorwaarden 
zoals besloten op 11 april 2017. 

2. Beleidsadviseur financiën te mandateren tot 
verdere afhandeling van de verstrekken van 
de lening aan Gemeenschapshuis te Cadier 
en Keer. 

3. Een voorschot te verstrekken van € 100.000 
op de aangevraagde lening van € 250.000. 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
3. Niet akkoord. De akte (incl. volledig bedrag) wordt 
getransporteerd en geen voorschot wordt verleend. 

12 Zorgcomplex Keerderberg 
Gronsveld 

Instemmen met bijgaande in mandaat te 
verlenen omgevingsvergunning  
aangaande het te realiseren zorgcomplex 
aan de Keerderberg te Gronsveld. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
volgende passage aan de vergunning wordt toegevoegd: 
´dat het college de bouwwerkzaamheden kan stil leggen 
als het resultaat van de bibobtoets daartoe aanleiding 
geeft. In dat geval zal vergunninghouder met een 
voorstel komen op grond waarvan de bouwwerk-
zaamheden kunnen worden voltooid´. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 16-11-2021 

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


