
      

 

Notulen collegevergadering 23 november 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 23-11-
2021. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 16-11-
2021. 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

3 Art.36 vragen. Instemmen met het overzicht. Conform advies besloten, met dien verstande dat op 
basis van de planning die deze week van de 
aannemer zal worden ontvangen t.a.v. de art. 36 
vragen Spriemenstraat Eijsden een antwoordbrief 
volgt. 
 

4 Rib - voortgang coronafonds, 
november 2021. 

Instemmen met bijgevoegde  
raadsinformatiebrief over de voortgang 
van het coronafonds met informatie over; 
 ● De totale uitgaven tot nu toe; 
 ● De Koop Lokaal vouchers; 
 ● Het tweede aanvraagtijdvak voor de 

subsidieregeling Verenigt u; 
 ● De plaatsing van de mobiele 

Sportcontainer;  
 ● Het participatietraject om te komen tot de 

uitwerking van een plan voor herdenken. 
 

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

5 Artikel 36 vragen inzake 
onderhoud veldwegen. 

Instemmen met bijgevoegde artikel 36  
antwoordbrief betreffende veldwegen aan 
de D66 fractie. 

Conform advies besloten. Het college wenst middels 
een rapportage in deze inzicht in de omvang van de 
controles en de resultaten van de RUD te ontvangen. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Integraal Omgevings-
beleidsplan Vergunning-
verlening, Toezicht & 
Handhaving (VTH) Wabo. 

1. Het Integraal Omgevingsbeleidsplan 
Vergunningverlening, Toezicht & 
Handhaving (VTH) Wabo 2017-2021, 
opnieuw vast te stellen voor de periode 
van 1 januari 2022 tot de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet  

2. Het beleid aan te duiden als: 'Integraal 
Omgevingsbeleidsplan VTH 2022';  

3. In het kader van het Integraal Toezicht GS 
van dit besluit in kennis te stellen. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
het beleid ter kennisname wordt doorgeleid richting 
raad inclusief begeleidende brief. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 

7 Regeling huisvesting 
aandachtsgroepen. 
 

1. Een bijdrage aan te vragen in het kader 
van de 'Regeling huisvesting 
aandachtgroepen' voor : 

 ● Realiseren van twee grotere woningen in 
de school van Noorbeek; 

 ● Realiseren van één grote woning in de 
peuterspeelzaal te Sint Geertruid; 

 ● Het plaatsen 1 unit aan de 
Sebastiaanstraat in Margraten; 

 ● Het plaatsen van flexibele units in de 
projecten Karreweg Fase 2 en 
Mheerderweg Noord in Banholt. 

2. In te stemmen met de bijgevoegde 
aanbiedingsbrief. 

 

1. Conform advies besloten, met inachtneming van 
aandacht voor huisvestingsvraagstuk pastorie Oost-
Maarland voor wat betreft behoud overleg-
/ontmoetingsruimte. 
2. Conform advies besloten. 

8  Afvalstoffenverordening incl. 
plaatsingsplan ondergrondse 
containers. 

1. De Afvalstoffenverordening 2022, incl. het 
uitvoeringsbesluit en de beleidsregels ter 
inzage leggen. 

2. De voorgenomen locaties voor het 
 plaatsen van ondergrondse containers ter 
inzage leggen 
(conform advies, alternatief 2). 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
* plaatsing van ondergrondse containers bij de 
uitbreidingsplannen Banholt en St. Geertruid worden 
meegenomen; 
* overwogen wordt plaatsing van een ondergrondse 
container bij het Veldje in plaats van bij de 
Kennedystraat en tevens bij de Breusterstraat; 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

* de voorschriften in de bijlage in overleg met 
portefeuillehouder wordt bijgesteld. 

9 Kosten Ondernemersavond 
2021. 

Voorgesteld wordt om de gemaakte  
kosten van € 1200, voor de niet  
doorgegane Ondernemersavond 2021 te  
vergoeden 

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

10 Brief MR basisschool 
Cramignon Eijsden 
informatieverzoek 
huisvesting scholen kern 
Eijsden. 

Instemmen met bijgevoegde concept  
brief ter beantwoording van het  
informatieverzoek MR Basisschool  
Cramignon Eijsden inzake huisvesting  
scholen Eijsden. 

Conform advies besloten. 

11 Evaluatie pilot invoering Wet 
verplichte GGZ en structurele 
aanpak van de uitvoering. 

1. Kennis nemen van de afronding van de 
pilot implementatie Wet Verplichte 
Geestelijke Gezondheidszorg. 

2. Instemmen met de verankering van de in 
de pilot beproefde werkwijze voor wat 
betreft de uitvoering van de Wet Verplichte 
Geestelijke Gezondheidszorg en 
voortzetting van de samenwerking hierin 
met de gemeenten Gulpen-Wittem en 
Vaals. 

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

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 30-11-2021 

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


