
      

 

Notulen collegevergadering 30-11-2021 
 

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 30-11-
2021. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 23-11-
2021. 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

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

4 Forensenbelasting 2022. 1. De forensenbelasting 2022 ter vaststelling 
aan de raad aanbieden; 

2. Het voorstel toe te voegen aan het 
vaststellen van de verordeningen ozb en 
leges. 

 

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

5 Aanpak achterstallig 
onderhoud Schoolstraat 14 
Noorbeek (statushouder 
locatie). 

Instemmen met uitvoering van de 
werkzaamheden in het kader van achterstallig 
onderhoud Schoolstraat 14 Noorbeek 
overeenkomstig de offerte. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
• verzocht wordt om de werkzaamheden goedkoper, 
soberder en doelmatiger uit te voeren gezien toekomstige 
ontwikkelingen; 
• de veiligheidsaspecten o.b.v. het inspectierapport 
RO/VTH rondom het pand Noorbeek integraal bij de 
uitvoering wordt meegenomen; 
• verzocht wordt een collegevoorstel uit te werken hoe 
het budget van 350.000 besteedt gaat worden. 
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6 Gasthuis 73A Bemelen 1. De omgevingsvergunning voor het 
legaliseren van de constructieve 
aanpassingen aan de vliering op de eerste 
verdieping op het adres Gasthuis 73A te 
Bemelen niet te verlenen. 

2. De aanvrager de gelegenheid geven om de 
aanvraag te completeren. 
 

Niet akkoord. Op basis van marginale afwijking 
instemmen met het verlenen van de 
omgevingsvergunning inclusief reguliere permanente 
controle op brandveiligheid. 

7 Weigeren 
omgevingsvergunning 
kappen bomen Rijksweg. 

Instemmen met het weigeren van de 
omgevingsvergunning aangaande het kappen 
van twee bomen op het perceel MGT02 A 
6096 langs Provinciale weg N278 (Rijksweg). 
 

Niet akkoord. Ingestemd wordt met het kappen van de 
bomen met het verzoek om tot een gedegen 
herplantplicht te komen (aan de overkant of elders) en in 
overleg met de Provincie te treden. 
 

8 Standpunt Provincie 
woningbouwlocaties. 

Instemmen met verzending brief aan Provincie. 
 

Conform advies besloten, met verwerking van enkele 
tekstuele aanpassingen. 

9 Stichting Trajekt: subsidie en 
dienstverlening 2022. 

1. Instemmen met de dienstverlening van 
Stichting Trajekt in 2022. 

2. Instemmen met de bijgevoegde 
raamovereenkomst 2022-2025 en de 
subsidieovereenkomst 2022. 

 

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

10 Voorstel mandatering 
gemeente Sittard-Geleen 
inzake de aanbesteding 
Collectieve Zorgverzekering 
Zuid-Limburg. 

Het college van burgemeester en wethouders 
wordt geadviseerd om in te stemmen met: 
1. de start van een Europese 

aanbestedingsprocedure inzake een 
Collectieve Zorgverzekering Zuid-Limburg 
voor inwoners met een laag inkomen, 
waarbij de gemeente Sittard-Geleen wordt 
aangemerkt als penvoerder, mede namens 
de gemeenten die besluiten om via een 
mandaatverlening deel te nemen aan de 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
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aanbesteding; 
2. de mandatering van de bevoegdheden van 

opstellen van programma van eisen tot en 
met definitieve gunning aan de gemeente 
Sittard-Geleen in het kader van de 
Europese openbare 
aanbestedingsprocedure inzake een 
Collectieve Zorgverzekering Zuid-Limburg 
voor inwoners met een laag inkomen. 

 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 7-12-2021 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Drs. G.J.M. Cox 
 


