
      

 

 

Notulen collegevergadering 11 januari 2022 
 

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 11-1-
2022. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 4-1-2022. 

Vaststellen. Conform advies besloten. Deze week wordt de 
casus Bruisterbosch nader verdiept in het bijzijn van 
de burgemeester en de portefeuillehouders Custers 
en Dreessen. 
 

3 Art. 36 vragen. Instemmen met het overzicht. Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
antwoordbrief aangaande art. 36 vragen 
Spriemenstraat na afstemming in het 
portefeuillehoudersoverleg a.s. maandag ter verdere 
afhandeling doorgeleid zal worden richting college. 
 
 

4 Raadsvoorstel vaststellen 
bestemmingsplan Grijzegraaf 
ong. Mesch. 

1. De raad voorstellen om in het 
bestemmingsplan de wijzigingen, zoals 
verwoord in de Nota ambtshalve wijziging 
bestemmingsplan Grijzegraaf ong. Mesch, 
welke Nota hier als herhaald en ingelast 
dient te worden beschouwd, aan te brengen; 

2. De raad voorstellen, conform bijgevoegd 
raadsvoorstel, om het bestemmingsplan 
Grijzegraaf ong. Mesch, zoals dat plan is 
aangegeven op de verbeelding, alsmede de 
regels en de toelichting, gewijzigd vast te 
stellen 
(NL.IMRO.1903.BPKOM6245KGONG-
VG01); 

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

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
tekstueel gewijzigd wordt dat ingestemd wordt met 
het bestemmingsplan inclusief ambtshalve 
wijziging''; 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
duidelijk in beeld gebracht richting college voor de 
volgende vergadering hoe de positionering van een 
50 mtr. spuitzone wordt bepaald en in onderhavig 
raadsvoorstel dit eenduidig wordt weergegeven. 
3. Conform advies besloten. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 

5 Raadsvoorstel MIP 2022-
2025 MOP wegen. 

1. De raad voor te stellen om de jaarschijf 
MIP 2022 en het onderhoudsprogramma 
wegen voor de jaarschijf 2022 vast te 
stellen. 

2. Na instemming door de raad de kredieten 
voor 2022 te openen. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
aan het overzicht wordt toegevoegd welke projecten 
gerealiseerd worden indien bij vaststelling van het 
wegenbeleidsplan aanvullend budget wordt 
gevoteerd. 
2. Conform advies besloten. 
 
 

6 Raadsvoorstel 
Wegenbeleidsplan. 

1. De gemeenteraad in de vergadering van 15 
februari 2022 het raadsvoorstel 
wegenbeleidsplan te laten vaststellen. 

2. In de eerste bestuursrapportage 2022 de 
budgetten rehabilitatie en 
levensduurverlengend onderhoud verhogen 
met € 1,38 miljoen. 

3. De benodigde middelen voor rehabilitatie en 
levensduurverlengend onderhoud in de 
meerjarenbegroting 2023-2026 structureel 
met € 1,38 miljoen verhogen. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
de samenvatting aangescherpt wordt en tekstuele 
aanpassingen worden doorgevoerd. 
2. Conform advies besloten. 
3. Conform advies besloten. 

7 Raadsvoorstel 
Afvalstoffenverordening. 

Instemmen met het concept  
raadsvoorstel 'Afvalstoffenverordening  
2022'. 

Conform advies besloten. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

8 Grondstoffenplan 2022 – 
2026. 

1. Grondstoffenplan 2022-2026 vaststellen 
2. Instemmen met concept raadsvoorstel 

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

9 Raadsvoorstel BP Oost-
Maarland en Mheer. 

1. Instemmen met de voorgestelde routing en 
proces rondom de bestemmingsplannen en 
verwervingen in Mheer en Oost-Maarland 

2. Instemmen met het verzenden van de 
bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de 
gemeenteraad. 

 
 

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

10 Raadsinformatiebrief 
ruimtelijke ontwikkeling De 
Laethof (Langstraat 3 
Mesch). 
 

Instemmen met bijgevoegde Raads-  
informatiebrief omtrent de ontwikke- 
ling en procesgang van de ruimtelijke  
ontwikkeling van ‘De Laethof’, 
Langstraat 3 Mesch. 
 

Conform advies besloten. 

11 Brief sportraad inzake 
privatisering accommodaties. 

De brief van de sportraad te beant- 
woorden met in bijlage toegevoegde  
brief. 

Conform advies besloten. 

12 Geldautomaat Margraten. 1. Medewerking verlenen aan de plaatsing van 
een kiosk van Geldmaat door mee te 
werken aan het afgeven van de 
omgevingsvergunning en door de 
ondergrond om niet beschikbaar te stellen; 

2. De in rekening te brengen leges voor de 
omgevingsvergunning vergoeden aan 
Geldmaat. 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
de locatiebepaling in samenspraak met de 
portefeuillehouders Custers, Dreessen en Jacobs 
wordt bepaald. 
2. Conform advies besloten. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

13 Sloop lokalen St. Jozef 
School Cadier en Keer – 
Pater Kustersweg 3. 

Instemmen met:. 
1. De drie semipermanente lokalen van St. 

Jozefschool Paterkustersweg 3 te Cadier en 
keer te onttrekken aan de 
onderwijsbestemming. 

2. De sloop van deze drie semipermanente 
lokalen voor rekening van de gemeente ad € 
49.900,- excl. BTW uit te voeren. 

3. De raad in de Eerste bestuursrapportage 
2022 voorstellen om de algemene reserve 
aan te wenden om de sloopkosten te 
dekken. 

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

14 Gemeenschapshuis 
Bemelen. 

Het weigeren van de aanvraag 
omgevingsvergunning voor de realisatie van 
een ‘hoeskamer’ als uitbreiding van het 
gemeenschapshuis, Oude Akerstraat 52 
Bemelen. 

 

Niet akkoord met het voorstel; Wethouder Custers 
(plaatsvervanger wethouder RO) en wethouder 
Piatek (zorg) gaan in gesprek met de buren om de 
besluitvorming terug te koppelen.  
 
Wethouder Dreessen was afwezig bij de 
beraadslagingen en besluitvorming. 
 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 18-1-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox 
 


