Notulen collegevergadering 25-1-2022
Aanwezig:
Cox, Drs. G.J.M. (Burgemeester)
Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder)
Jacobs, Drs. G.J.M. (Wethouder)
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder)
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris)
Kool, Drs. F. (Loco-secretaris)
Afwezig:
Dreessen, W.H.J. (Wethouder)

Agendapunt
1

Onderwerp
Openbare agenda
collegevergadering 25-12022.

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 18-12022.

Vaststellen.

Conform advies besloten.

3

Art. 36 vragen.

Instemmen met het overzicht.

Conform advies besloten, met dien verstande dat
rondom de afhandeling van de art. 36 vragen
aangaande het Bibihuis de burgemeester contact
opneemt met de vragensteller.

4

BP Oost-Maarland en Mheer. Instemmen met het bijgevoegd
raadsvoorstel, inhoudende;
1. Kennis nemen van voorontwerp
bestemmingsplannen Mheer en OostMaarland.
2. Instemmen met uitwerking van de plannen
Parrestraat en ’t Hövelke.
3. De raad conform bijgevoegd raadsvoorstel
voorstellen een voorbereidingskrediet te
voteren ter hoogte van € 3.350.000,- voor
beide plannen.
Suppletie gemeentebreed
Instemmen met het verzoek aan de
historisch bodemonderzoek
gemeenteraad tot het indienen van een
explosieven.
suppletie-aanvraag bij het ministerie van
BZK middels het bijgevoegde raadsvoorstel.

5

2

1. Voor kennisgeving aangenomen.
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat
de financiële paragraaf wordt bijgesteld in het
raadsvoorstel en het uitgangspunt is dat bij
vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan ook
de grondexploitatie wordt meegenomen.
3, Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Agendapunt
6

Onderwerp
RIB Beleid houtstoken.

Advies
1. Instemmen met de raadsinformatiebrief
beleid houtstoken.
2. Instemmen met het meenemen van de
uitvoering beleid houtstoken in de
ontwikkeling van het Omgevingsplan.

Besluit
Conform advies besloten, met dien verstande dat in
deze alleen uitgegaan wordt van houtstook bij
houtkachels en richting college in beeld wordt
gebracht wat het vigerende beleid is rondom
houtstook bij snoei-afval.

7

Aanschaf scanner voor
brondocumenten.

1. Conform advies besloten.
2. Conform advies besloten.
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Regionaal opwekken
energie.

1. In het kader van fraudebestrijding wordt
geadviseerd de CCD scanner aan te
schaffen voor de controle van de
brondocumenten.
2. De kosten ad. € 6.245 mee te nemen in de
1e burap 2022.
Niet deelnemen aan fase 2 van het
onderzoek realisatie regionale groene
elektriciteit.
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Weigering van een aanvraag
omgevingsvergunning voor
het kappen van een
haagbeuk.

Besluit tot weigering van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het
kappen van een waardevolle haagbeuk
aan de van Plettenbergstraat
ongenummerd in Margraten.

Conform advies besloten, en bezien of de boom
adequaat gesnoeid kan worden.

Conform advies besloten.

Vastgesteld in de B&W vergadering 1-2-2022
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Drs. M.A.G. Gerits
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Drs. G.J.M. Cox

