De heer J.L.J.M. Weling
Brikkenoven 1
6247 BG GRONSVELD
NEDERLAND

Eijsden-Margraten:

18 februari 2022

Onderwerp:

Beantwoording vragen ex. artikel 36.

Geachte heer Weling,
Op 12 december 2021 heeft u samen met mevrouw I. Weerts en mevrouw JanssenRutten artikel 36 vragen gesteld over het Bibihuis, gelegen aan de Rijksweg 34 in
Gronsveld. Naar aanleiding van uw vragen berichten wij u als volgt.
Vragen
1. Bent u met ons van mening dat hier – gelet op de zwaarte en ernst van dit
dossier - het College een actieve informatieplicht had naar de
Gemeenteraadsleden en de inwoners van onze gemeente?
Het college dient bij de behandeling van deze (juridische) zaak rekening te houden met
de verschillende betrokken partijen. Daarbij is leidend hetgeen de wet het college ter
zake voorschrijft. In dit geval gaat het om de verzoekers om handhaving (de buren) en de
gestelde overtreder (het Bibihuis). Deze partijen zijn en worden in deze zaak
overeenkomstig de wettelijk gestelde eisen bericht.
2. Heeft u, zoals het rapport van Necker en van Naem onder andere al in oktober
heeft aanbevolen, contact opgenomen met de omwonenden?
De vakafdeling, VVTH+, heeft meer dan eens contact opgenomen met de omwonenden.
3. Gezien de bestuursrechtelijke uitspraak kan naar onze mening de gemeente niet
doorgaan op de ingeslagen weg in dit dossier. Deelt u dit standpunt? In dien
neen: waarom niet?
Het college deelt dit standpunt.
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4. Volgens de tweede handhavingsbrief die u ontvangen heeft van de advocaat van
de omwonenden van het Bibihuis, zult u moeten gaan handhaven. Wanneer en
op welke wijze gaat uit dit uitvoeren?
Op 8 februari 2022 heeft het college in haar collegevergadering besloten om de
omgevingsvergunningaanvraag van het Bibihuis af te wijzen. Tevens heeft het college
besloten om een nieuw besluit op bezwaar te nemen in de handhavingskwestie.
Concreet betekent dit dat het college, conform het Omgevingsbeleidsplan handhavend
zal optreden.
5. Welke vervolgstappen bent u voornemens te zetten en wanneer? Gezien de
strakke regels voor de geldende termijnen zal dit op korte termijn dienen te
gebeuren.
Zie de beantwoording onder punt 4.
Bent u met ons van mening dat de betrokken jeugdige bewoners ten onrechte hard
getroffen worden door uw bestuurlijk handelen?
Het college geeft gehoor aan de uitspraak van de rechtbank Limburg. Dit leidt er toe dat
de activiteiten zoals het Bibihuis in deze hoedanigheid uitvoert moeten worden beëindigd.
Gezocht zal worden naar een passende oplossing voor de getroffen doelgroep.
6. Wanneer zult u met de gemeenteraad in gesprek gaan om kaderstellend beleid
te formuleren teneinde deze en dergelijke schrijnende situaties voor te toekomst
te vermijden?
Het college wenst dit te bespreken bij de start met de nieuwe raad.
7. Graag willen we als drie gemeenteraadsleden onze verantwoordelijkheid blijven
nemen en met u in overleg blijven. Bent u voornemens om nog voor het
kerstreces eerste stappen met ons te bespreken? Indien ja: graag een datum.
Indien neen: waarom niet?
Beantwoording niet meer van toepassing gelet op de gestelde termijn.
8. Op welke termijn kan de Gemeenteraad een voorstel van uw kant tegemoet
zien?
Zie beantwoording onder punt 7.
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Nadere informatie
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
de griffie.
Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Drs. M.A.G. Gerits

Drs. G.J.M. Cox
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