
       

 

 

Notulen collegevergadering 29-3-2022 
 

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 29-3-2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 22-3-2022 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

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

4 Wob-verzoek Bibihuis 1. Kennis nemen van het ingediende Wob-
verzoek; 

2. In te stemmen met het voorgestelde 
onderzoek naar e-mail- en 
Whatsappverkeer; 

3. Toestemming te geven voor het 
voornoemde onderzoek in e-mail en 
Whatsappverkeer van collegeleden. 

 

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

5 Liège Airport ontwikkelingen - 
Samenwerkingsovereenkomst 

1. Ondertekenen van de SOK bij mandaat 
door de burgemeester; 

2. Maastricht treedt als aanspreekpunt op 
namens de Lijn-50-gemeenten, totdat 
deze rol wordt overgenomen door de 
provincie; 

3. Provincie op verschillende niveaus 
vragen om trekkersrol voor Limburg op 
zich te nemen; 

4. In afstemming met Riemst en de Lijn-50-

1. Vervallen. 
 
2. Conform advies besloten. 
 
 
 
3. Conform advies besloten. 
 
 
4. Conform advies besloten. 
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gemeenten verder plan de campagne 
maken voor raadsinformatie, 
publieksinformatie en publiciteit; 

5. Bestuderen van de stukken en mogelijk 
instellen van een beroep in 
samenwerking met de ondertekenaars 
van de SOK. 

 

 
 
5. Conform advies besloten. 

6 A. Werkplan onderhoud 
2022 instandhouding 
gemeentelijke gebouwen 

B. Raming dotaties 2023-
2026 

1. Het werkplan onderhoud gemeentelijke 
gebouwen 2022 vast te stellen. 

2. Geraamde onderhoudsuitgaven voor het 
werkplan 2022 (€ 525.354,--) te 

    onttrekken aan de voorziening 
“onderhoud gemeente gebouwen”. 

3. Benodigde dotaties van de voorziening 
kapitaalgoederen “onderhoud  

    gemeente gebouwen” af te stemmen op 
(bijlage 3) MJOP ramingen  

    2023-2026. 
4. In de begroting van de komende jaren bij 

de opbouw van de voorziening  
    rekening te blijven houden met 

benodigde uitgaven voor het uitgestelde 
    onderhoud (bijlage 6). 
5. De bevoegdheid tot het nemen van 

gunningsbeslissingen te mandateren 
aan het Afdelingshoofd Openbare 
Ruimte. 

1. Conform advies besloten. 
 
2. Conform advies besloten. 
 
 
 
3. Conform advies besloten, met dien verstande 
dat de financiële paragraaf nog aangepast wordt. 
 
 
 
4. Conform advies besloten, met dien verstande 
dat de financiële paragraaf nog aangepast wordt. 
 
 
 
5. Conform advies besloten. 

7 Lveren en plaatsen 
zonnepanelen gemeentewerf 
 

1. Zonnepanelen te plaatsen op het dak  
    van de gemeentewerf. 
2. Hiervoor een investeringskrediet van € 

45.000 ex btw beschikbaar te stellen: 
     a. de raad hierover in de 1ste burap  

 2022 te informeren en  

1. Conform advies besloten. 
 
2. Conform advies besloten. 
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     b. de kapitaallasten te dekken uit de 
verwachte besparing op de jaarlijkse  

     elektriciteitsuitgaven.  
3.  Volta opdracht te verstrekken voor het 

 leveren en plaatsen van PV- panelen  
 op het dak van de gemeentewerf, met 
 aanvullend een accu pakket voor de  
 opslag van energie. 

4.  De bevoegdheid tot het nemen van  
 een gunningsbeslissing te  
 mandateren aan Afdelingshoofd 
Openbare Ruimte. 

 

 
 
 
3. Conform advies besloten. 
 
 
 
 
4. Conform advies besloten. 

8 Koopovereenkomsten 
Vanhier Wonen Karreweg 
fase 2 en Mheerderweg-
Noord 

Instemmen met de koopovereenkomsten 
betreffende de percelen bestemd voor 
de realisatie van sociale huurwoningen in 
de nieuwbouwplannen: 
1. Mheerderweg-Noord te Banholt  
2. Karreweg fase 2 te St. Geertruid. 
 

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

9 Vast te stellen Wijzigingsplan 
Maastrichterweg 4 Gronsveld 

Het wijzigingsplan Maastrichterweg 4  
Gronsveld, (planidenficatienummer  
NL.IMRO.1903.WPKOM6247NA4- 
VG01), zoals dat is aangegeven op de  
verbeelding, de regels en de toelichting, 
ongewijzigd vast te stellen, conform  
bijgevoegd besluit. 

Conform advies besloten. 

10 Verzoek van Stg. 
Wielerpromotie Eijsden-
Margraten om in aanmerking 
te komen voor bijdrage 
wielerevenementen 2022. 

Ten behoeve van SWEM in te stemmen  
met: 
1. de subsidie voor 2022 voor de 

organisatie van 3 wielerevents en 
voorlopig maximaal vast te stellen op: 

 ● Organisatiekosten SWEM € 1.000,00; 
 ● Volta Limburg Classic € 25.000,00; 

1. Conform advies besloten. 
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 ● Jeugdwielercriterium € 3.500,00; 
 ● Bart Brentjens Challenge € 10.000,00. 
2. De afrekening over het jaar 2021 en het 

teveel ontvangen subsidiebedrag ad 
€ 3.500,00 zal worden verrekend met de 
subsidie 2022. 

 

 
 
2. Conform advies besloten. 

11 Exploitatieovereenkomst 
Voet- en fietsveer Cramignon 
2022-2026 

Instemmen met het aangaan van een  
nieuwe overeenkomst tot exploitatie van  
de veerpont te Eijsden van 2022 tot en  
met 2026 met de huidige exploitant. 

Conform advies besloten. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 5 april 2022 

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


