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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 12-4-2022. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 5-4-2022. 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

3 Art. 36 vragen. Instemmen met het overzicht. Conform advies besloten met dien verstande dat in 
samenspraak met de griffie met de nieuwe raad en het 
college nadere afspraken gemaakt worden hoe om te 
gaan met art. 36 vragen en overige raadsvragen. 
 

4 Raadsvoorstel Stimulerings-
regeling afkoppelen 
Hemelwater 2022. 

De raad in zijn vergadering van 24 mei  
2022 voor te stellen: 
1. de nieuwe stimuleringsregeling afkoppelen 

hemelwater te laten vaststellen en; 
2. de huidige stimuleringsregeling afkoppelen 

hemelwater 2021 in te trekken. 
 

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

5 Besluit op bezwaar, Stichting 
Natuurlijk Geuldal. 

1. Het advies van de commissie inzake het 
bezwaarschrift tegen het rooien van bomen 
op het perceel Vroelen ong. te Noorbeek over 
te nemen; 

2. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk te 
verklaren; 

3. Het ingediende bezwaarschrift gegrond te 
verklaren; 

4. Handhavend optreden tegen het illegaal 
kappen van opgaande begroeiing op het 
perceel Vroelen (sectie X, nummers 532 en 
533). 

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

 

6 Verdeling kaarten Dagboek 
van een Herdershond. 

1. In te stemmen met de toebedeling van de 
kaarten voor de musical Dagboek van een 
Herdershond conform voorstel. 

2. De toebedeling van een eventueel restant 
kaarten over te laten aan directie. 

 

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

7 Tijdelijke uitbreiding terrassen 
01-06-2022. 
 

1. In te stemmen met het niet verlengen van de 
tijdelijke toestemming die loopt tot 1 juni 2022; 

2. In te stemmen met het telefonisch navragen 
bij de horecaondernemers of zij het tijdelijk 
terras permanent willen exploiteren; 

3. In te stemmen met het sturen van een brief 
aan de horecaondernemers met 
herinnering/mededeling dat toestemming op 
01 juni 2022 afloopt. 

1. Niet akkoord. Het voornemen is om tot 1 januari 2023 
de verleende terrasvergunningen te verlengen, onder de 
voorwaarde dat e.e.a. juridisch goed geregeld wordt en 
dat in de tussentijd op verzoek van exploitanten bezien 
wordt of uitbreiding van de terrassen al dan niet 
gecontinueerd kan worden met inachtneming van 
planologische overwegingen. 
2. Niet akkoord met inachtneming van punt 1. Het 
vergunningentraject met de horecaondernemers op te 
pakken.  
3. Niet akkoord. Eerst helderheid over punt 1 verkrijgen. 

8 Besluit op bezwaar foodtruck 
Eijsden. 

1. Het bezwaar inzake de standplaats-
vergunning voor het plaatsen van een 
foodtruck aan de St. Martinusstraat in Eijsden 
ontvankelijk verklaren; 

2. Het bezwaar inzake de standplaats-
vergunning voor het plaatsen van een 
foodtruck aan de St. Martinusstraat in Eijsden 
gegrond verklaren en het besluit te herroepen 
met inachtneming van de opmerkingen van 
de commissie. 

 

1. Conform advies besloten. 
 
 
 
2. Conform advies besloten. 
 
Additioneel: In beeld brengen wat rondom food-trucks in 
de APV geregeld is. 

9 Overleg Natuurmonumenten 
afstroomgebied Stashaag / 
Voerenweg. 

1. Kennis te nemen van het standpunt van 
Natuurmonumenten; 

2. De intentie uit te spreken om gezamenlijk met 
Natuurmonumenten, Provincie, Waterschap 
Limburg en de gemeente nader te 

1. Voor kennisgeving aangenomen. 
 
2. Conform advies besloten. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

onderzoeken in hoeverre een duurzame 
oplossing voor het toestroomgebied 
Voerenweg / Stashaag kan worden 
bewerkstelligd; 

3. Natuurmonument in kennis stellen van uw 
besluitvorming. 

 
 
 
 
3. Conform advies besloten. 

10 In procedure brengen ontwerp 
wijzigingsplan Groot Welsden 
46 Margraten. 

1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan 
Groot Welsden 46 Margraten, 
(planidenficatienummer 
NL.IMRO.1903.WPBUI6269EV46-ON01), 
zoals dat is aangegeven op de verbeelding, 
de regels en de toelichting; 

2. Het ontwerp wijzigingsplan met ingang van 
donderdag 28 april 2022 gedurende 6 weken 
ter inzage leggen. 

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

11 Beleidsregels eenmalige 
energietoeslag 2022 

1. Instemmen met de beleidsregels eenmalige 
energietoeslag 2022 

2. De middelen die in 2022 via het 
gemeentefonds beschikbaar worden gesteld 
voor het bekostigen van de energietoeslag 
toevoegen aan het budget categoriale 
bijzondere bijstand. 

1. Conform advies besloten. 
 
2. Conform advies besloten. 
 
Additioneel: Verzocht wordt om inzichtelijk te maken hoe 
groot de doelgroep is en welke financiële consequenties 
dit heeft waarna vertaling in 1e burap dient plaats te 
vinden. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 19-4-2022 
 
          Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox 
 


