
      

 

 

Notulen collegevergadering 25-4-2022 
 

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) 



  

2 

 

Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 25-4-
2022. 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 19-4-
2022 

Vaststellen. Conform advies besloten. 

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

4 Vaststelling regionaal plan 
Zicht op Thuis en 
centrumregeling Beschermd 
Wonen. 
 

1. Kennis nemen van de advisering door de 
Adviesraad Sociaal Domein Eijsden-
Margraten over het concept-plan ‘Zicht op 
Thuis’.   

2. Instemmen met de bijgevoegde concept-
reactie op het advies.  

3. De titel van het concept-plan 'Zicht op Thuis' 
aanpassen naar 'Zicht op Thuis. Beleidsplan 
2021-2024. Regio Maastricht-Heuvelland'.   

4. Het concept-plan Zicht op Thuis. Beleidsplan 
2021-2024. Regio Maastricht-Heuvalland 
vaststellen en voorleggen aan de 
gemeenteraad ter besluitvorming.   

5. Instemmen met de concept-Centrumregeling 
Beschermd Thuis, Maastricht-Heuvelland 
2022 e.v. 

 
 
 

1. Voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
 
2. Conform advies besloten. 
 
3. Conform advies besloten. 
 
 
4. Conform advies besloten. 
 
 
 
5. Conform advies besloten, met dien verstande dat aan 
de besluitvorming wordt toegevoegd: ''de afgesproken 
financiële bijdrage voor het regiobudget in het kader van 
de centrumregeling geldt pas vanaf het moment dat de 
gemeente de rijksmiddelen in het kader van 
doorcentralisatie van beschermd wonen gaat ontvangen'' 
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6. Toestemming te vragen aan de 
gemeenteraad om de centrumregeling aan 
te mogen gaan. 

6. Conform advies besloten. 

5 RIB Ursulinenconvent. Instemmen met bijgevoegde concept- 
raadsinformatiebrief Ursulinenconvent. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
- Verzocht wordt om z.s.m. de notitie met betrekking tot 
de aanpak jeugdoverlast af te ronden; 
- Verzocht wordt om een voorstel uit te werken waarin 
een standpunt rondom eventuele grondverkoop wordt 
ingenomen. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 3-5-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox 
 


