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Notulen collegevergadering 19-4-2022 
 

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 19-
4-2022. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 12-
4-2022. 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

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

4 Analyse begrotingen 
GR-en 2023. 

De analyse van de zienswijzen mee te  
nemen bij besluitvorming over  
de  geformuleerde zienswijze bij de  
afzonderlijke gemeenschappelijke  
regelingen. 
 
Samengevat:  
 

Verbonden partij Zienswijze 

Rd4 niet instemmen  

BSGW niet instemmen 

Gegevenshuis instemmen met 

RUD niet instemmen 

GGD Basisgezondheidszorg instemmen met 

GGD Jeugdzorg niet instemmen 

Conform advies besloten, met dien verstande dat het 
definitieve standpunt rondom GR Rd4 (zie besluit 
agendapunt 7) nader verwerkt wordt. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

Omnibuzz instemmen met 

Veiligheidsregio instemmen met  

 
 

5 Raadsvoorstel 
Ontwerpbegroting 2023 
en meerjarenbegroting 
2024-2027 van de 
gemeenschappelijke 
regeling BsGW. 
 

Als zienswijze kenbaar maken dat de raad niet kan  
instemmen met de ontwerpbegroting 2023 en  
meerjarenbegroting 2024-2027 op basis van punten 1  
t/m 3 zoals opgenomen in het collegevoorstel. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
zienswijze in het raadsbesluit worden verwoord. 

6 Raadsvoorstel: 
Gemeenschappelijke 
regeling Gegevenshuis: 
begroting 2023 en 
meerjarenraming 2023-
2026. 

1. De voorlopige jaarrekening 2021 van het 
Gegevenshuis voor kennisgeving aan te nemen en 
voor kennisgeving naar de raad te sturen.  

2. De raad voor te stellen als zienswijze over de: 
    ● begroting 2023 / meerjarenraming 2023 – 2026 

Gegevenshuis kenbaar te maken, dat ze er mee kan 
instemmen. 

 

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

7 Raadsvoorstel 
Begroting 2023 Rd4 
Geconsolideerd & 
Jaarrekening 2021 Rd4 
GR geconsolideerd. 
 

1. De voorlopige geconsolideerde jaarrekening 2021 GR 
RD4 voor kennisgeving aan te nemen. 

2. De raad voor te stellen als zienswijze kenbaar te 
maken dat zij niet kan instemmen met de 
geconsolideerde ontwerpbegroting GR Rd4 2023 
vanwege de CAO stijging van 3,5%. 

 

1. Voor kennisgeving aangenomen 
 
2. Niet akkoord. Nagegaan dient te worden in hoeverre de 
index van 3,5% al hard is. De portefeuillehouder en 
burgemeester worden gemandateerd om naar aanleiding 
hiervan te bepalen of de raad voorgesteld wordt om al 
dan niet zienswijzen in te dienen. 

8  Omnibuzz: jaarrekening 
2021, begrotings-
wijziging 2022-1, 
begroting 2023 en 
meerjarenperspectief. 

1. Kennis te nemen van het bijgaande jaarverslag 2021 
van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.  

2. Kennis te nemen van de bijgaande begrotingswijziging 
2022-1, ontwerpbegroting 2023 en meerjaren-
perspectief 2024-2026. 

3. Een bedrag van € 30.547 bij te ramen in de begroting 
van Eijsden-Margraten.   

1. Voor kennisgeving aangenomen. 
 
2. Voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
3. Niet akkoord. 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

4. De gemeenteraad voor te stellen als zienswijze 
kenbaar te maken dat ze met de Begroting 2023/ 
meerjarenperspectief Omnibuzz kan instemmen 

. 

4. Conform advies besloten. 

9 Jaarrekening 2021 
RUDZL en ontwerp-
begroting 2023 en 
meerjarenraming 2024-
2026 RUDZL. 

1. De voorlopige jaarrekening 2021 RUDZL voor 
kennisgeving aan te nemen en voor kennisgeving 
naar de raad te versturen; 

2. De raad voor te stellen als zienswijze over de: 
 ● Ontwerpbegroting 2023 RUDZL 
 ● Meerjarenraming 2024-2026 RUDZL 

     kenbaar te maken dat ze er niet mee kan instemmen, 
omdat; 

1. bij de bepaling van de kosten van de aanpassingen 
naar milieubelastende activiteiten niet is uitgegaan 
van het aantal basistaak-inrichtingen (71) maar van 
een aantal andere inrichtingen (102); 

2. niet wordt voorkomen dat de kosten voor de 4 fte 
juristen gedeeltelijk terechtkomen bij de deelnemers 
die geen gebruik maken van deze diensten; 

3. onduidelijk is of er extra inhuur plaatsvindt als er 
onvoldoende gekwalificeerd personeel wordt 
gevonden om de extra taken uit te voeren en hierdoor 
extra kosten voor de deelnemers ontstaan. 

 

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

10 Begroting Veiligheids-
regio Zuid-Limburg 
(VRZL) en Meld en 
Coördinatie Centrum 
(MCC) 2023. 

De raad voor te stellen: 
1. Als zienswijze kenbaar te maken, dat de raad kan 

instemmen met de begroting 2023 van de 
Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). 

2. Als zienswijze kenbaar te maken, dat de raad kan 
instemmen met de begroting 2023 van het Meld en 
Coördinatie Centrum (MCC). 

 

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

11 Raadsvoorstel inzake 
begroting GGD Zuid-
Limburg 2023. 

Middels bijgevoegd raadsvoorstel de raad voor te stellen 
om:  
1. Als zienswijze over de begroting GGD 2023 t.a.v. de 

Basisgezondheidszorg kenbaar te maken, dat de raad 
er mee in kan stemmen;  

2. Als zienswijze over de begroting GGD 2023 t.a.v. de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ) kenbaar te maken, dat 
de raad er niet mee kan instemmen; 

3. Opnieuw een oproep te doen aan de GGD om ten 
aanzien van de verdere ontwikkeling van de JGZ, aan 
te dringen op een zorgvuldig proces en vroegtijdige 
afstemming zodat de regionale ambities passen 
binnen de financiële mogelijkheden van de 
gemeenten.  

4. De GGD op te roepen om een dialoog te voeren en 
een bestuurlijk besluit te nemen over de effectiviteit 
van extra interventie, alvorens bedragen in een 
begroting worden opgenomen.  

5. De GGD op te roepen om met een voorstel te komen 
tot kostenreductie in 2023.   

 
 
1. Conform advies besloten. 
 
 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat in het 
raadsvoorstel: 
a) een onderbouwing voor de zienswijze wordt 
opgenomen en beslispunt 3, 4 en 5 geïncorporeerd wordt; 
b) term jeugdzorg wijzigen in jeugdgezondheidszorg in de 
tekst. 
3. Conform advies besloten, met inachtneming van besluit 
2 onder a. 
 
4. Conform advies besloten, met inachtneming van besluit 
2 onder a. 
 
 
5. Conform advies besloten, met inachtneming van besluit 
2 onder a. 
 

12 Raadsvoorstel: 
Vaststelling bestem-
mingsplan Heiweg 7 
Sint Geertruid. 

1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 
november 2021 met betrekking tot het 
bestemmingsplan Heiweg 7 Sint Geertruid; 

2. In te stemmen met de aangepaste nota van 
zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, waaronder het 
gedeeltelijk gegrond verklaren van de ingediende 
zienswijzen; 

3. In te stemmen met de aangepaste privaatrechtelijke 
overeenkomst en planschadeverhaalsovereenkomst 
en deze overeenkomsten te laten ondertekenen door 
de burgemeester; 

4. De raad voor te stellen om conform het bijgevoegde 

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

raadsvoorstel en raadsbesluit het bestemmingsplan 
Heiweg 7 Sint Geertruid 
(NL.IMRO.1903.BPHEIWEG7-VG02) gewijzigd vast te 
stellen; 

5. Het (gewijzigde) ontwerpbestemmingsplan niet 
opnieuw ter inzage te leggen. 

 
 
 

 
 
 
 
5. Conform advies besloten. 

13 Het adviseren en in 
kaart brengen van de 
hele situatie op de 
percelen Bruisterbosch, 
Sint Geertruid. 

1. Handhavend wordt opgetreden door middel van het 
opleggen van een last onder dwangsom ten aanzien 
van: 

    a. opslag bouwmaterialen in paardenbak op locatie 
één; 

    b. opslag van zand, grond, compost, vaste mest, 
bouwmaterialen en zeecontainers op locatie één; 

    c. gebruik van het terrein voor buitenopslag van 
diverse materialen op locatie twee; 

    d. portacabins (zeecontainers) op locatie twee; 
    e. opslag van diverse materialen op locatie drie dat 

niet inherent in aan het toegelaten gebruik. 
2. Op locatie één wordt (na omgevingsvergunning-

aanvraag) medewerking verleend aan het legaliseren 
van:  

    a. de bouw en het gebruik van een paardenstal, mits 
het bouwwerk zodanig wordt aangepast dat het past 
binnen het buitengebied (de afdeling RO en de 
monumentencommissie stellen voorwaarden waaraan 
het bouwwerk moet voldoen); 

    b. de bouw en het gebruik van een paardenbak; 
    c. de bouw en het gebruik van een paddock inclusief 

stapmolen; 
    d. de op het terrein aangebrachte verharding. 
3. Medewerking wordt verleend aan het principeverzoek 

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

d.d. 8 november 2021 om de paardenstal op locatie 
één te legaliseren, mits het bouwwerk zodanig wordt 
aangepast dat het past binnen het buitengebied; 

4. De bouwstop d.d. 4 augustus 2021 (bijlage 3) wordt 
opgeheven en het verzoek d.d. 25 november 2021 
(bijlage 16) om de paardenstal af te bouwen wordt 
toegewezen, nadat een formele 
omgevingsvergunningaanvraag is ingediend die voor 
honorering in aanmerking komt; 

5. De gedoogbeschikking d.d. 15 juni 2018 wordt 
ingetrokken direct na besluitvorming van het college;  

6. Een melding activiteitenbesluit moet worden gedaan 
voor locatie drie; 

7. Bedrijfsmatige activiteiten mogen niet plaatsvinden op 
de achterste gedeeltes van locatie één, twee en drie 
(op grond met bestemming agrarisch met waarden); 

8. Het vrijstaand bijgebouw op locatie twee wordt 
gelegaliseerd als een omgevingsvergunning wordt 
aangevraagd (monumentencommissie heeft reeds 
informeel goedkeuring gegeven); 

9. Medewerking wordt verleend aan de legalisatie van 
opslag in de bestaande loods op locatie drie,  mits kan 
worden voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd 
in de ruimtelijke afweging (zie bijlage 7 intern RO-
advies). 

 

 
 
 
4. Conform advies besloten. 
 
 
 
 
 
5. Conform advies besloten. 
 
6. Conform advies besloten. 
 
7. Conform advies besloten. 
 
 
8. Conform advies besloten. 
 
 
 
9. Conform advies besloten. 
 
Additioneel: richting betrokkenen dient ook een reactie 
gegeven te worden op de gestelde vragen in de brief d.d. 
6 augustus 2021. 

14 Pre-paid pinpassen 
voor vluchtelingen 
Oekraïne. 

Instemmen met: 
1. De aanschaf van 25 pre-paid pinpassen t.b.v. 

vluchtelingen Oekraïne. 
2. Beleidsadviseur Financiën, J.H.M.M. Custers te 

machtigen de BNG hiertoe opdracht te geven. 
 

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

15 Besluit op bezwaar 
inzake de omgevings-
vergunning voor het 
vervangen van een 
privacyscherm Bat 9 
Eijsden. 

1. De bezwaren inzake de omgevingsvergunning voor 
het vervangen van het privacyscherm aan de linker 
zijgevel van eetcafé Aon ’t Bat op perceel Bat 9 in 
Eijsden ontvankelijk verklaren; 

2. De bezwaren inzake de omgevingsvergunning voor 
het vervangen van het privacyscherm aan de linker 
zijgevel van eetcafé Aon ’t Bat op perceel Bat 9 in 
Eijsden ongegrond verklaren; 

3. Het verzoek om vergoeding van de kosten van de 
bezwaarschriftprocedure als bedoeld in artikel 7:15, lid 
2 in samenhang met lid 3 Awb, afwijzen. 

 

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

16 Subsidieverzoek 
Margratentocht 2022. 

Instemmen met het verlenen van een bijdrage van  
€ 1.000,- aan wandelcomité Sint Gertrudis voor de  
organisatie van de Margratentocht 2022. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat tevens 
nagegaan wordt welke afwegingen in het verleden zijn 
gemaakt en of de bijdrage naar de toekomst structureel 
gemaakt kan worden. 
 
Wethouder Custers heeft niet deelgenomen aan de 
beraadslaging en besluitvorming. 

17 Beantwoording vraag 
Art. 36 raadslid Maria 
Janssen-Rutten inzake 
Oranje Boys Complex - 
Kerkweg 2. 

Instemmen met de beantwoording van de artikel 36 
vragen middels bijgaande brief. 

Aanhouden, vanwege 
a) het integraal meenemen van de antwoorden op vraag 
10 en 11 in de beantwoordingsbrief  
b) het gelijktijdig verzenden van een RIB richting raad. 
 

 
 
Vastgesteld in de B&W vergadering 25-4-2022 

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


