
      

 

Notulen collegevergadering 5-4-2022 
 

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 5-4-
2022. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 29-3-
2022. 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

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

4 Raadsinformatiebrief inzake 
voortgang aangenomen 
Motie Mondkaravaan. 

Instemmen met het informeren van de raad 
middels bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake  
de motie ‘Mondzorgkaravaan’. 

Conform advies besloten. 

5 Aanpak situatie Kerkweg 2 
Eijsden (voormalige 
accommodatie Oranjeboys). 

Instemmen met: 
1. Het in eigendom behouden van het perceel incl. 

opstal en dit nadrukkelijk niet te verkopen.  
2. Instemmen met toekomstige verruiming van de 

bestemming sport voor de maatschappelijke 
doeleinden conform het huidige gebruik en in 
verband daarmee medewerking te verlenen aan 
de verlening van een tijdelijke 
omgevingsvergunning voor 10 jaar voor het 
huidige gebruik. 

3. Het gebouw laten beheren en exploiteren door 
Stichting De Panneslager op basis van een 
huurovereenkomst tegen een huurprijs gelijk 
aan de kapitaallasten.  

Wethouder Jacobs heeft niet deelgenomen aan de 
beraadslagingen en de besluitvorming. 
 
1. Conform advies besloten. 
2. Conform advies besloten. 
 
 
 
 
 
3. Conform advies besloten, met dien verstande dat  
voor 1 juli 2022 huurcontracten afgesloten worden. 
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4. Het verder formaliseren van het gebruik door de 
huidige gebruikers Rode Kruis, Huiskamer van 
Oost-Maarland en Schutterij St. Sebastianus 
alsmede medewerking verlenen aan de 
vestiging van Trajekt.   

5. Opheffing van een door handhaving vastgesteld 
illegaal bouwwerk op het perceel.  

6. Het structureel verwerken van de verwachte 
inkomsten in de eerste burap 2022. 

 

4. Conform advies besloten, met dien verstande dat  
voor 1 juli 2022 huurcontracten afgesloten worden. 
 
 
 
5. Conform advies besloten, en bezien wordt of en in 
welke mate er een jongeren-inlooppunt gerealiseerd 
kan worden. 
6. Conform advies besloten. 
 
Additioneel: Stand van zaken middels een RIB 
communiceren richting de gemeenteraad. 

6 Aanbesteding 
onkruidbestrijding. 

1. Het bestek Onkruidbestrijding op verharding met 
kenmerk EM-2022-01 vast te stellen. 

2. Een Europese aanbestedingsprocedure op te 
starten. 

3. Hoofd afdeling openbare ruimte te mandateren 
de opdracht (en eventuele 
verlengingen) te verstrekken, op  
laagste prijs, mits de opdracht past binnen  de 
financiële kaders. 

4.  Huidige onderhoudscontract te continueren met 
de huidige aannemer tot dat  de aanbesteding 
is afgerond, ca 3 maanden. 

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

7 Besluit op bezwaar Tiny 
House Green Resorts, 
Gasthuis 3, Bemelen 

1. Het bezwaarschrift naar aanleiding van de last 
onder dwangsom gekoppeld aan de 
verwijdering van het Tiny House op Gasthuis 3 
Bemelen ontvankelijk verklaren; 

2. Het bezwaarschrift naar aanleiding van de last 
onder dwangsom gekoppeld aan de 
verwijdering van het Tiny House op Gasthuis 3 
Bemelen ongegrond verklaren; 

3. Het verzoek om vergoeding van de kosten van 
de bezwaarschriftprocedure als bedoeld in 

1. Conform advies besloten. 
 
 
 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
raad nader geïnformeerd wordt middels een RIB en het 
persbericht wordt afgestemd met communicatie en 
geplaatst wordt in de reguliere media. 
3. Conform advies besloten. 
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artikel 7:15, lid 2 in samenhang met lid 3 Awb 
afwijzen. 

 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 12-4-2022 

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


