
      

 

Notulen collegevergadering 21-12-2021 
 

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 21-12-
2021. 

  

`2 Opednbare besluitenlijst 
collegevergadedring 14-12-
2021. 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

3 Art. 36 vragen. Instemmen met het overzicht. Conform advies besloten. T.a.v. kwestie Spriemenstraat 
Eijsden worden de burgemeester en wethouder 
Dreessen gemandateerd om de antwoordbrief af te 
handelen. 
 

4 Raadsvoorstel Bestemmings-
plan Reconstructie Sint 
Geertruiderweg - Moerslag – 
Bukel. 

1. Kennis te nemen van de zienswijze van 
Gedeputeerde Staten op het 
ontwerpbestemmingsplan Reconstructie 
Sint Geertruiderweg – Moerslag – Bukel; 

2. In te stemmen met de beantwoording van de 
zienswijze zoals verwoord in bijgevoegde 
nota van zienswijzen, alsmede de naar 
aanleiding daarvan doorgevoerde 
wijzigingen; 

3. De raad voor te stellen om conform het 
bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit 
het bestemmingsplan Reconstructie Sint 
Geertruiderweg – Moerslag – Bukel 
(planidentificatienummer 
NL.IMRO.1903.BPINFRA10001-VG01) 
gewijzigd vast te stellen; 

4. In te stemmen met bijgevoegde concept-
natuurcompensatieovereenkomst en de 
portefeuillehouder te mandateren om daarin 

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

ondergeschikte wijzigingen door te voeren; 
5. Na de vaststelling van het bestemmingsplan, 

de provincie te verzoeken om de benodigde 
kaartwijzigingen door te voeren via 
bijgevoegd te ondertekenen 
aanvraagformulier. 

 

5 Art 36 vragen fractie VVD (G. 
Willems) over Bierset. 

Instemmen met bijgevoegde artikel 36  
antwoordbrief aan de VVD fractie  
betreffende Bierset. 

Conform advies besloten. 

6 Projectopdracht Dagboek 
van een herdershond 2022. 

Instemmen met de projectopdracht  
Dagboek van een Herdershond conform 
bijlage. 

Conform advies besloten. 

7 Actualisatie uitgifteprijzen 
2022. 
 

De grondprijzen voor 2022 niet indexeren. Conform advies besloten, met dien verstande dat ter 
voorbereiding op de begroting 2023 een benchmark 
uitvoeren en een advies voorleggen hoe om te gaan 
met (gedifferentieerde) grondprijzen. 

8  Gereed melden investerings-
kredieten 2015 t/m 2020. 

1. In te stemmen met het gereed melden / 
administratief afsluiten van 22 
investeringskredieten in bijlage 1.  

2. Kennis te nemen van de toelichting bij de 
projecten met een financiële afwijking groter 
dan 10% met een minimum van € 7.500 (zie 
bijlage 2). 

3. Het (nog niet verdeelde) saldo van de MIP 
projecten (wegen / riolen) ad. €  498.410 
beschikbaar te houden voor lopende / 
toekomstige MIP projecten. 

 

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

9 Verkoop van een klein 
agrarisch perceel aan de 
Steegstraat te Eijsden. 

Instemmen met de verkoop van een klein 
agrarisch perceel aan de Steegstraat te  
Eijsden aan de huidige pachter. 

Conform advies besloten. 

10 Contract MTB WsW 2022. In te stemmen met de overeenkomst  
inzake de uitvoering van de Wet sociale  
werkvoorziening (Wsw) 2022 met MTB. 

Conform advies besloten. 

11 Besluit op bezwaar 
Dorpsstraat 75 Eckelrade. 

1. Het bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden en 
het verbouwen van de bestaande woning op 
het perceel Dorpsstraat 75 in Eckelrade 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

2. Het bestreden besluit in stand laten met 
inachtneming van de overwegingen van de 
commissie; 

3.  Niet overgaan tot het vergoeden van 
proceskosten als bedoeld in artikel 7:15 van 
de Awb. 

 

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

12 Besluit op bezwaar 
Platanenlaan 13 Eijsden. 

De bezwaren inzake de  
omgevingsvergunning voor het  
legaliseren van het plaatsen van een  
airco op het perceel Platanenlaan 13 in  
Eijsden niet-ontvankelijk verklaren. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat na 
wordt gegaan of de geplaatste buitenunits (airco´s) ter 
plaatse voldoen aan de voorschriften. 
 

13 Behandeling ingediende 
zienswijzen ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning voor 
de aanleg van een 
islamitische begraafplaats, 
gelegen aan Pisartlaan 8 te 
Eijsden. 

1. De ingediende zienswijze tegen de ontwerp-
omgevingsvergunning ontvankelijk en 
ongegrond verklaren, conform bijgevoegd 
Nota van Zienswijzen zoals weergegeven in 
bijlage 1, die hier als ingelast en herhaald 
moet worden beschouwd. 

2. Instemmen met het verlenen van de 

1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 
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omgevingsvergunning.  
3. Instemmen met het afsluiten van het pad dat 

vanaf de Ir. Rocourstraat toegang geeft tot 
het Uitvaartcentrum en La Memoire. 

 

14 Begroting OBS Mesch 2022. 1. De begroting OBS Mesch voor jaarschijf 
2022 vaststellen; 

2. Kennis nemen van de (meerjaren) begroting 
2022-2026 van OBS Mesch. 

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

15 Stichting MEE Zuid-Limburg: 
subsidie 2022. 

In te stemmen met het advies om: 
1. Stichting MEE Zuid-Limburg aan te wijzen 

als professionele instelling als bedoeld in de 
Algemenen Subsidieverordening; en  

2. Stichting MEE Zuid-Limburg voor 2022 het 
subsidiebedrag van € 195.193 toe te 
kennen. Het subsidiebedrag wordt als volgt 
besteed: € 189.538 voor de uitvoering van 
onafhankelijke cliëntenondersteuning, 
informatie- en advies en begeleiding voor 
onze kwetsbare inwoners en € 5.655 voor 
de coördinatie van de Integrale Vroeghulp 
Jeugd. 

 

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

16 Verwerkersovereenkomst 
SLA MULTIsignaal B.V. en 
gemeente Eijsden-
Margraten. 

1. Instemmen met de verwerkersovereenkomst 
tussen MULTIsignaal B.V. en gemeente 
Eijsden-Margraten inzake de Service Level 
Agreement (SLA) Technisch Applicatie 
Beheer - Risicosignaleringssysteem.  

2. Instemmen dat deze overeenkomst wordt 
aangegaan voor de duur van 3 jaar en in 
werking treedt op 1 januari 2022 en geldt tot 
1 januari 2025. 

 

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

17 Concept beleidsnota 
schuldhulpverlening. 

1. De concept-beleidsnota schuldhulpverlening 
2022-2025 vast te stellen; 

2. De concept-beleidsnota schuldhulpverlening 
2022-2025 ter kennisname naar de 
Adviesraad Ondersteuning en Participatie te 
sturen; 

3. De concept-beleidsregels 
schuldhulpverlening 2022 e.v. vast te 
stellen. 

 

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

18 Toekenning subsidie 
Peuteropvang 2022. 

Instemmen met: 
1. Bijlage A subsidieopbouw 2022 van de 

beleidsregel Peuteropvang Voor- en 
Vroegschoolse Educatie gemeente Eijsden-
Margraten. 

2. Voor het jaar 2022 MIK PIW een subsidie te 
verlenen van 208.000,- 

 

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

19 Begroting leerplicht 
leerlingenvervoer 2022. 

In te stemmen met: 
1. Begroting Leerplicht Leerlingenvervoer 

2022. 
2. Het gevraagde bedrag bij te ramen in de 

eerst bestuursrapportage 2022. 
 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
    nagegaan dient te worden of onderhavig voorstel  
    voorgelegd dient te worden aan de raad. 
2. Conform advies besloten. 
 

20 Commissieleden en 
secretaris bezwaar-
schriftencommissie 
Participatiewet. 

Advies is om; 
1. de leden van de bezwaarschriften-

commissie Participatiewet middels 
bijgevoegde brieven per januari 2022 te 
benoemen; en  

2. te besluiten tot het aangaan van 
bijgevoegde overeenkomst van opdracht 
voor de werkzaamheden van de secretaris 
van de bezwaarschriften-commissie 
Participatiewet. 

1. Conform advies besloten, met dien verstande  
    geadviseerd wordt een schema van aftreden te  
    introduceren. 
2. Conform advies besloten. 
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21 Blauwe zone Gronsveld. 1. Ten aanzien van de evaluatie van de 
blauwe zone te Gronsveld; 

a. Continuering van de huidige locatie van de 
blauwe zone te Gronsveld.  

b. Het intrekken van de huidige ontheffingen. 
c. Het opnieuw verstrekken van ontheffingen 

op kenteken waarbij de aangevraagde 
parkeerontheffing op adres staat van de 
woning en of bedrijf binnen het blauwe zone 
gebied. 

d. Een ontheffing per auto. 
e. Bewoners met eigen parkeermogelijkheid 

maximaal één ontheffing op kenteken. 
f. Bewoners zonder eigen parkeermogelijkheid 

maximaal 2 ontheffingen op kenteken. 
g. Bedrijven zonder eigen parkeermogelijkheid 

maximaal 3 ontheffingen op kenteken. 
h. Ontheffingen geldigheid voor periode van 

twee jaarlijks (conform andere ontheffingen 
binnen gemeente Eijsden-Margraten) in 
plaats van geen einddatum. 

 
2. De opnieuw te verstrekken ontheffingen 

gratis ter beschikking te stellen.  
3. In te stemmen met de conceptbrief en deze 

ter informatie aan de leden van de 
gemeenteraad aan te bieden. 

 

Aangehouden. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

22 Vast te stellen 
subsidieprogramma 2022. 

Op grond van het bepaalde in de  
Algemene Subsidieverordening Welzijn  
Eijsden-Margraten 2017: 
1. De subsidierelatie met het Kerkelijk 

Zangkoor St. Martinus Gronsveld te 
beëindigen. 

2. De subsidie van Vereniging tot 
natuurbehoud Cadier en Keer te herzien en 
gewijzigd vast te stellen. 

3. Met ingang van 2021 Stg. Beweeg 
Heuvelland aan te merken als 
gesubsidieerde vereniging en op te nemen 
in het subsidieprogramma; 

4. Het subsidieprogramma 2022 vast te stellen 
conform bijlage. 

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

23 Subsidie Verenigt u aan 
huiskamers. 

Advies is om op grond van de Hard-  
heidsclausule van de subsidieregeling  
Verenigt u te besluiten dat ook tijdig  
ingediende aanvragen van hoeskamers  
binnen Eijsden-Margraten die geen  
eigen kvk nummer hebben, ontvankelijk  
zijn. 

Conform advies besloten. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 4 januari 2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox 



      

 

 


