
      

 

Notulen collegevergadering 16-11-2021 
 

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 
16-11-2021. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 9-11-2021. 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

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

4 Belastingverordeningen: onroerend 
zaakbelastingen en leges. 

In stemmen met het ter vaststelling  
aanbieden aan de raad van: 
1. De verordening op de heffing en 

invordering van leges 2022; 
2. De verordening op de heffing en 

invordering van onroerende 
zaakbelastingen 2022 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat bij 
de kleine bouwwerken de tekst in het raadsvoorstel 
wordt verduidelijkt. 
2. Conform advies besloten. 

5 Transitievisie Warmte. 1. Instemmen met de 'Transitievisie Warmte 
gemeente Eijsden-Margraten 2022-2030' 
d.d. 22 oktober 2021.  

2. Instemmen met het bijbehorend 
raadsvoorstel. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a) er een notitie richting college volgt hoe de burger 
t.a.v. externe units/warmtepompen 
vergunningtechnisch dient te handelen 
b) via de Etalage punt a nader gecommuniceerd wordt. 
2. Conform advies besloten. 

6 Artikel 36 vragen EML inzake 
parkeerbeleid Eijsden. 

Bijgevoegde reactie te sturen aan de  
EML-fractie en in cc. aan de overige  
raadsleden. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat bij 
mandatering van de burgemeester tekstuele 
aanpassingen worden doorgevoerd en de gemaakte 
actuele afspraken met de aannemer in de brief nader 
worden verwoord. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 

7 Vastleggen afspraken aanpak 
verkeersveiligheid Köbbesweg en 
verzenden raadsinformatiebrief. 

1. Instemmen en vastleggen afspraken 
aanpak verkeersveiligheid Köbbesweg . 

2. Instemmen en verzenden 
Raadsinformatiebrief Köbbesweg. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
verkeersveiligheid gemonitord blijft en aandacht blijft 
voor het aanpakken van de problematiek richting A2. 
2. Conform advies besloten. 
 

8 Overschrijding (exploitatie)budget 
onderhoud wegen 2021. 

1. Kennis te nemen van de overschrijding 
budget onderhoud wegen. 

2. In te stemmen met het bijramen van 
 € 99.302 in de 2de burap 2021. 

 

1. Voor kennisgeving aangenomen, met dien verstande 
dat het college deze werkwijze niet meer accepteert 
gezien het feit dat te treffen maatregelen alsook de 
overschrijdingen niet tijdig gemeld richting bestuur. 
2. Conform advies besloten. 
 

9 Quasi-inbesteding groenbeheer MTB. 1. Kennis nemen van de quasi-inbesteding 
bij de MTB. 

2. Opdracht verstrekken voor het 
groenbeheer in 2021 en 2022. 

3. De raad in de 2de burap 2021 verzoeken 
structureel € 94.000 bij te ramen. 

 

1. Voor kennisgeving aangenomen, met dien verstande 
dat het college deze werkwijze niet accepteert gezien 
het feit dat: 
a) met inachtneming van de doorlooptijd voorziene ont-
wikkeling niet is meegenomen in het begrotingsproces; 
b) de vorm van aanbesteden niet vooraf is voorgelegd 
aan het college; 
c) het college bevreemdt dat niet jaarlijks een 
actualisatieronde wordt gemaakt (laatste actualisatie 
heeft in 2014 plaatsgevonden); 
d) derhalve het college z.s.m. in kaart gebracht wil zien 
welke betalingen gedaan zijn richting MTB v.w.b. 
groenonderhoud in de jaren 2019 en 2020 en hoe dat is 
verantwoord; 
3. onderzocht wordt wat een eventuele aanbesteding 
financieel technisch kan betekenen; 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat het 
jaarplan 2022 medio december ter goedkeuring aan het 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

college wordt voorgelegd alvorens overgegaan wordt 
tot opdrachtverstrekking. 
3. Conform advies besloten. 
 

10 Herontwikkeling locatie Kampweg. 1. Vaststellen 
Samenwerkingsovereenkomst Gemeente 
– Wyckerveste met bijlagen; 

2. Vaststellen koopovereenkomst 
Wyckerveste – Gemeente met bijlagen; 

3. Vaststellen koopovereenkomst 
Gemeente – Envida met bijlagen; 

4. Wethouder Custers mandateren om over 
de nog af te ronden bijlagen bij de SOK, 
te kunnen besluiten; 

5. Een bedrag van € 115.000 voor de 
aanleg van de infra dekken uit nog niet 
bestede middelen van het MIP 
voorgaande jaren. 

 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 
4. Conform advies besloten. 
5 Conform advies besloten, met dien verstande dat het 
college de werkwijze rondom het MIP onacceptabel 
vindt en verzoekt dan ook: 
a) voor eind 2021 alle afrekeningen van gerealiseerde 
projecten 2018 t/m 2021 in kaart te brengen en in beeld 
te brengen welke financiële ruimte dit oplevert binnen 
het MIP; 
b) in beeld te brengen wat een gemeente van de 
omvang van Eijsden-Margraten structureel nodig zou 
moeten hebben v.w.b. reserves en voorzieningen. 
 

11 Controleplan 2021. Vaststellen van het interne 
Controleplan 2021. 

Conform advies besloten. 

12 Voortgangsbericht archieftoezicht. 1. Het voortgangsbericht van de 
archiefinspectie in het kader van 
Interbestuurlijk Toezicht ter kennisname 
naar Provinciale Staten te sturen; 

2. De bijgevoegde brief ter informatie naar 
de gemeenteraad te sturen. 

 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
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13 Inzet Rijksmiddelen COVID- 19. Uw college wordt geadviseerd in te 
stemmen met de in dit collegevoorstel 
voorgestelde inzet van de beschikbaar 
gestelde Rijksmiddelen ten behoeve van de 
volgende 3 projecten: 
1. Extra begeleiding kwetsbare groepen 

middels inzet tweede pilot 
Participatiecoach € 55.000,- 

2. Bestrijden eenzaamheid ouderen middels 
project 'een tegen eenzaamheid' € 
63.500,- 

3. Jeugd en Jongerenwerk middels 
samenwerking met Trajekt  

    € 20.525,32. 
 

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

14 Aanvraag vergoeding eerste inrichting 
basisschool Tangram Eijsden. 

1. Toekennen van € 18.141,48 voor 
aanschaf eerste inrichting basisschool 
Tangram Eijsden. 

2. Het gevraagde bedrag voor de 
kapitaallasten bij te ramen in de eerste 
bestuursrapportage 2022. 

 

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

15 Budgetoverhevelingen naar 2022. 1. Kennis nemen van de door de 
vakafdelingen voorgestelde 
overhevelingen ad. €  1.341.043 van 
budgetten van 2021 naar 2022, alsmede 
het advies van Financiën hierop. 

2. Op basis van het advies van financiën 
 € 1.050.001 (2,4,5,7,8,10,11,12,13 en 
14) overhevelen naar 2022 en € 291.033 
(punten 1,3, 6 en 9) niet overhevelen. 

3. Budgetoverhevelingen ter vaststelling 
aan de raad aanbieden. 

 

1. Voor kennisgeving aangenomen. 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat in 
afwijking van het raadskader de raad gemotiveerd zal 
worden voorgesteld om de volgende posten over te 
hevelen: 
a) Uitvoering sportakkoord 20.000 euro (vanwege 
corona); 
b) Project samenklank 19.175 euro (vanwege corona); 
c) Omgevingswet 120.000 euro (i.v.m. uitstel 
Omgevingswet). 
Voorgesteld wordt om in het licht van punt 1c een 
bestemmingsreserve Omgevingswet in te stellen ter 
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grootte van 120.000 euro met een 
beschikkingsbevoegdheid voor het college. 
3. Conform advies besloten, met dien verstande dat het 
besluit onder punt 2 wordt verwerkt. 

16 2e bestuursrapportage 2021. 1. De 2e bestuursrapportage 2021 ter 
vaststelling aan de raad aan te bieden; 

2. Aan de raad voor te stellen het saldo 
2021 mee te nemen in de jaarrekening 
2021; 

3. De raad voor te stellen de reserve 
Omgevingswet in te stellen met een 
initiële storting ter grootte van € 120.000 
zijnde de niet gebruikte middelen 
Omgevingswet 2020 en 2021; 

4. De raad voor te stellen in te stemmen 
met  de voorwaarden van de reserve 
Fysiek sociaal / verbeteren tijdelijke 
woonsituatie statushouders; 

5. De raad voor te stellen in te stemmen 
met de voorwaarden van de 
bruteringsreserve sportcontainer; 

6. De budgetneutrale programma 
overschrijdende raadswijziging ter 
vaststelling aan de raad aanbieden; 

7. De budgetneutrale wijziging binnen de 
programma’s vaststellen; 

8. De raad kennis laten nemen van de stand 
van zaken van de overhevelingen 2020-
2021. 

 

1. Conform advies besloten, met verwerking van 
volgende wijzigingen en verwerking in de Burap: 
a) Bijlage 1: 
- Post E, 131.000 euro, nadere specificatie aanleveren 
richting college 
- Post G, 25.000 euro, overhevelen naar een bestem-
mingsreserve 
- Post G, 19.175 euro, uit het voorstel halen 
- Post G, 78.829 euro, komt te vervallen i.v.m. invullen 
met instellen bestemmingsreserve Omgevingswet 
- Post G, 11.782 euro, woord afkoopsom eruit halen 
- Nog toevoegen Covid-gelden 67.000 (zie 
collegebesluit d.d. 16.11.2021) 
b) Bijlage 3: 
- Post uitvoering sportakkoord 20.000 euro, 
overhevelen naar 2022 (i.v.m. corona) 
- Post project Samenklank 19.175 euro, overhevelen 
naar 2022 (i.v.m. corona) 
- Post omgevingswet 120.000 euro, overhevelen naar 
een bestemmingsreserve Omgevingswet met een 
beschikkingsbevoegdheid voor het college. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 
4. Conform advies besloten. 
5. Conform advies besloten. 
6. Conform advies besloten. 
7. Conform advies besloten. 
8. Conform advies besloten. 
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Vastgesteld in de B&W vergadering 23-11-2021 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits    Drs. G.J.M. Cox 
 


