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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 15-3-2022. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 8-3-2022. 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

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

4 Instemmen met beleidsnota 
Schuldhulpverlening 2022-2025. 

1. in te stemmen met de beleidsnota 
schuldhulpverlening 2022-2025; 

2. kennis te nemen van het advies van de 
Adviesraad sociaal domein over de 
beleidsnota schuldhulpverlening 2022-
2025; 

3. in te stemmen met de schriftelijke reactie 
op het advies van de Adviesraad sociaal 
domein; 

4. de beleidsnota schuldhulpverlening ter 
vaststelling aan de gemeenteraad aan te 
bieden voor de raadsvergadering van 24 
mei 2022. 

 

1. Conform advies besloten; 
 
2. Voor kennisgeving aangenomen; 
 
 
3. Conform advies besloten; 
 
 
4. Conform advies besloten. 

5 Raadsinformatiebrief 
Voerdalroute. 

De raad middels bijgevoegde  
raadsinformatiebrief informeren over de  
Voerdalroute. 

Conform advies besloten, met verwerking van de 
tekstuele aanpassing. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Jaarverslag VVTH+ 2021 en 
Jaarverslag dorpsbouwmeester 
2021. 

1. Het jaarverslag VVTH+ 2021 vast te 
stellen; 

2. Het jaarverslag dorpsbouwmeester 2021 
voor kennisgeving aan te nemen; 

3. Het vastgestelde Jaarverslag VVTH+ 
2021 en het jaarverslag 
dorpsbouwmeester 2021 ter kennis 
name voor te leggen aan de raad; 

4. Het vastgestelde Jaarverslag VVTH+ 
2021 in het kader van het Interbestuurlijk 
toezicht ter kennisname aan te bieden 
aan de Provincie Limburg. 

 

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

7 Jaarverslag 2021 en 
werkprogramma RUDZL  2022. 
 

1. Het werkprogramma basistaken RUDZL 
2022 vast te stellen; 

2. Extra op te nemen 50 uur (€ 4.750) voor 
advisering door de RUDZL voor 
specialistische milieutaken; 

3. Het jaarverslag RUDZL 2021 voor 
kennisgeving aan te nemen. 

 

1. Conform advies besloten; 
 
2. Conform advies besloten; 
 
 
3. Voor kennisgeving aangenomen. 

8  Uniform Uitvoerings- en 
Handhavingsbeleid  Zuid 
Limburg 2022. 

1. Het Uniform Uitvoerings- en 
Handhavingsbeleid Zuid Limburg 2022 
vast te stellen; 

2. De gemeenteraad te informeren over de 
vaststelling van het Uniform Uitvoerings- 
en Handhavingsbeleid via bijgevoegde 
raadsinformatiebrief; 

3. Het vastgestelde besluit in het kader van 
het Interbestuurlijk toezicht ter 
kennisname voor te leggen aan 
Provincie Limburg. 

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

9 Principeverzoek garage 
Meertens/ parkeren Mgr. 
Willigerstraat 10 Gronsveld. 

Principemedewerking verlenen middels  
artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo  
juncto artikel 4 onderdeel 11 van Bijlage  
II van het Bor (tijdelijke afwijking voor drie 
jaar) voor uitsluitend het parkeren van 11  
auto’s op de parkeerplaats van het  
perceel Mgr. Willigerstraat 10 Gronsveld  
onder de voorwaarde dat de haag aan de  
linkerzijde wordt vervangen door een  
smallere groenblijvende beplanting en dat 
kan worden voldaan aan het  
Activiteitenbesluit. 

Conform advies besloten, met dien verstande 
dat: 
a) uitgesloten wordt dat de parkeerplaatsen op 
perceel Mgr. Willigerstraat 10 gebruikt wordt voor 
opslag, reparatie of verkoop van auto´s en 
derhalve privaatrechtelijke afspraken gemaakt 
worden gekoppeld aan de planologische 
mogelijkheid om ter plaatse te parkeren; 
b) ten aanzien van locatie Rijksweg de 
planologische situatie nader in beeld gebracht 
wordt. 
 

10 Rioolaansluiting Klein 
Heugdenweg 6 Noorbeek. 

1. De rioolaansluiting Klein Heugdenweg 6 
aanleggen. 

2. De betonverharding tot en met de woning 
Klein Heugdenweg 6 vervangen door 
asfalt. 

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

11 Stand van zaken en 
vervolgtraject project 'Herstel 
landslide Stashaag'. 

1. Kennis te nemen van de Technische 
variantenstudie d.d. 21-02-2022 en het 
verkennende Natuurwaardenonderzoek 
d.d. 25-02-2022; 

2. Op basis van de uitkomsten sub 1. het 
herstel aan de Stashaag in te zetten op 
uitvoering met een ‘gewapende grond 
(Terre Arméé)´ oplossing en hiervoor op 
basis van een bouwteamvariant een 
gespecialiseerde opdrachtnemer uit te 
nodigen; 

3. het werk door de opdrachtnemer in 
bouwteamconstructie te laten uitvoeren 
op basis van een RAW contract 
(verrekenbare hoeveelheden) onder 
begeleiding van een toezichthouder en 
directievoering UAV; 

1. Voor kennisgeving aangenomen 
 
 
 
2. Conform advies besloten, met dien verstande 
dat richting college aangegeven wordt dat 
Natuurmonumenten akkoord gaat met 
voorliggende oplossing 
 
 
 
3. Conform advies besloten. 
 
 
 
 
4. Conform advies besloten, met dien verstande 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

4. Het benodigde krediet van € 275.000,- 
beschikbaar te stellen; 

5. Het afdelingshoofd Openbare Ruimte 
mandateren om na positief 
gunningsadvies en passend binnen het 
kredietbesluit opdracht te verlenen voor 
uitvoering van het werk in de periode juli 
2022 en incidentele kleine opdrachten 
verder af te handelen; 

6. Na besluitvorming sub 2 t/m 4 de leden 
van de raad nader informeren middels de 
in concept bijgevoegd 
raadsinformatiebrief over de uitvoering 
van de motie. 

dat in kaart gebracht wordt welk bedrag initieel in 
het MIP is opgenomen voor onderhavige 
werkzaamheden en welk bedrag resteert. 
5. Conform advies besloten. 
 
 
 
 
 
6. Conform advies besloten. 

12 Overeenkomsten Project 
Kampweg 37a te Gronsveld. 

1. Instemmen met en besluiten tot het 
aangaan van de Samenwerkings-
overeenkomst Herontwikkelingslocatie 
Kampweg en omgeving zoals bijgevoegd 
in bijlage 1. 

2. De portefeuillehouder mandateren om 
laatste wijzigingen ( m.n. t.a.v. planning) 
in de Samenwerkings-overeenkomst aan 
te brengen voor ondertekening 

3. Besluiten tot aankoop van het perceel 
kadastraal bekend als gemeente 
Gronsveld sectie B nr. 388, groot 2632 
m2 tegen een prijs van 210.000, - euro 
exclusief btw en verder onder de 
voorwaarden, zoals aangegeven in 
bijgevoegde Overeenkomst tot koop en 
verkoop (bijlage 2)  

4. Besluiten tot verkoop van de percelen 
kadastraal bekend als gemeente 
Gronsveld, sectie B nrs. 3944 (ged.) en 

1. Conform advies besloten, met dien verstande 
dat ten aanzien van de administratieve aanpak 
rondom de grond nader afstemming plaatsvindt 
met het hoofd financiën en er een nader advies 
volgt. 
2. Conform advies besloten. 
 
 
 
3. Conform advies besloten. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conform advies besloten. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

4032 (ged.) tegen een prijs van 
€210.000, -en verder onder de 
voorwaarden zoals aangegeven in 
bijgevoegde Overeenkomst tot koop en 
verkoop ( bijlage 3).  

5. Instemmen met het mandateren van de 
projectleider openbare ruimte tot 
opdrachtverlening voor werken tot en 
met het bedrag van €25.000, - exclusief 
btw en voor diensten en leveringen tot en 
met het bedrag van €15.000, - excl. Btw. 

6. Instemmen met 1 op 1 gunnen van de 
opdracht tot de aanleg van riolering aan 
Bouwbedrijf Jongen. 

7. Instemmen met Programma van eisen 
RAAP 2574  d.d. 7 maart 2022 (bijlage 4) 
inzake het plangebied Kampweg- 
Keerderweg ( planlocatie 1) te 
Gronsveld. Proefsleuvenonderzoek met 
doorstart naar opgraving. 

 
 
 
 
 
5. Conform advies besloten. 
 
 
 
 
 
6. Conform advies besloten. 
 
 
7. Conform advies besloten. 

13 Inkomensgrens starters kavel 2 
Mheerderweg 

De stichtingskosten (incl. bouwkosten en  
bijkomende kosten) voor starterskavels  
voor 2022 vast te stellen op € 376.000,-  
en het maximale gezinsinkomen op  
€ 73.000,- bruto per jaar. 

Conform advies besloten. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 22-3-2022 

 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox 
 


