
      

 

Notulen collegevergadering 22-03-2022 
 

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 22-3-
2022. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 15-3-
2022. 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

3 Artikel 36 vragen.  Instemmen met het overzicht. Verzocht wordt om art. 36 vragen Oranje Boys voor 
volgende week af te handelen. Directie zal sturen op 
structurele oplossing (procedureel en beheer/onderhoud). 
 

4 Bestemmingsplan Langstraat 
3 Mesch – raadsvoorstel. 

1. De raad voorstellen, conform bijgevoegd 
raadsvoorstel, om het bestemmingsplan 
Langstraat 3 Mesch 
(NL.IMRO.1903.BPKOM6245KK3-VG01), 
ongewijzigd vast te stellen.  

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

 

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

5 Instemmen met 
raadsinformatiebrief 
onderzoek MTB en 
doorontwikkeling re-
integratieketen 
 

Instemmen met de raadsinformatiebrief om de 
raad te infomeren over het onderzoek MTB en 
de doorontwikkeling in de re-integratieketen. 

Conform advies besloten. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Evaluatie onderhoud wegen 
2020 / 2021. 

1. Een derde jaar conform contract verlengen 
van het lopende contract vanwege een 
positieve evaluatie van het bestaande 
contract zowel inhoudelijk als qua prijs; 

2. De nog openstaande deelopdrachten die 
met deze aannemer zijn opgesteld in het 
jaar 2022 direct uit te voeren; 

3. Aanvullend op basis van de nieuwe 
weginspectie 2021 verdere deelopdrachten 
uitwerken, conform de in de bijlage 
opgenomen maatregellijst. 

 

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

7 Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. 1. De gemeente onderschrijft dat de activiteiten 
die in 2022 worden uitgevoerd in het kader 
van de Mobiliteitsagenda Zuid-Limburg 
aansluitend op de ambitie van de 
Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. 

2. De gemeente onderschrijft het belang van 
de verdere uitwerking van de 
Mobiliteitsagenda Zuid-Limburg in 2022 en 
draagt hier eenmalig € 3.900 aan bij. 

3. De gemeente participeert in de vierjarige 
Gebiedsaanpak Smart Mobility (2022-2025) 
Zuid-Limburg en draagt hier € 28.000 per 
jaar aan bij middels verwerking in de eerste 
burap 2022. 

4. Het budget voor 2023 t/m 2025 op te nemen 
in de Kadernota 2023 ev. 

5. De raad te informeren middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

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

8 Natura 2000 gebied Geuldal. 1. Instemmen met de uitvoering van de in het 
ontwerpplan Natura 2000- Geuldal 
opgenomen maatregelen.  

2. Uitvoering geven aan de handhavingstaken 
waar de gemeentebevoegd gezag voor is. 

3. Middels bijgevoegde brief aan de provincie 
Limburg dit kenbaar te maken. 

 

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

9 (Her)benoeming vervangend 
dorpsbouwmeester. 
 

De herbenoeming van de heer H. Verheij als 
plaatsvervangend dorpsbouwmeester tot de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet met 
een maximale duur tot 1 april 2024. 
 

Conform advies besloten. 

10 Offerte opstellen Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijs 
(IHP). 

Instemmen met het beschikbaar stellen van 
het offertebedrag ad € 22.100,- in de eerste 
bestuursrapportage 2022. 

Conform advies besloten, met de kanttekening dat in 
tegenstelling tot het voorstel wellicht uitademt, er 
meerdere partijen gevraagd zijn offerte uit te brengen 
zoals BMC maar dat deze te kennen hebben gegeven 
geen ervaring op dit vlak te hebben. 
 

11 Inzet extra fte t.b.v. sport en 
bewegen jeugd basis-
onderwijs. 

In te stemmen met: 
1. Plan van aanpak Programma Onderwijs 
Eijsden-Margraten-NPO 
Met als concrete onderdelen:  
a. Inzet van financiële t.b.v. onder-steuning 
van Kom Leren bij het aanstellen van een 
vakleerkracht bewegingsonderwijs vanuit de 
NPO gelden. 
b. Het inzetten en uitvoeren van een 
beweegprogramma voor peuter- en kleutergym 
vanuit de NPO gelden. 
2. Het inzetten en uitvoeren van een extra 
beweegcoach voor het uitvoeren  
van een gezondheidsbeweegprogramma 
tijdens en na schooltijd vanuit de gelden 

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



5 

 

Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 
2020–2022 en Preventie-akkoord. 
3. Het afdelingshoofd mandateren de offertes 
te ondertekenen. 

 
 
3. Conform advies besloten. 

 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 29-03-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits    Drs. G.J.M. Cox 
 


