
      

 

Notulen collegevergadering 3-5-2022 
 

Aanwezig: 
 

Cox, Drs. G.J.M. (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Dreessen, W.H.J. (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris) 
Kool, Drs. F. (Loco-secretaris) 
 
Afwezig:  
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder) 
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Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 3-5-2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 25-4-
2022 

Vaststellen Conform advies 

3 Art. 36 vragen Instemmen met het overzicht Akkoord, verzocht wordt zorg te dragen voor spoedige 
afhandeling art. 36 vragen aangaande Oranje Boys. 
 
 

4 Besluit op bezwaar inzake 
afwijzing handhavings-
verzoek geluidsoverlast 
Kapelweg 8 Cadier en Keer 

1. Het bezwaar inzake het afwijzen van het 
verzoek om handhaving geluidoverlast 
Kapelweg 8 in Cadier en Keer ontvankelijk 
verklaren; 

2. Het bezwaar inzake het afwijzen van het 
verzoek om handhaving geluidoverlast 
Kapelweg 8 in Cadier en Keer ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te 
laten met inachtneming van de overwegingen 
van de Intergemeentelijke Adviescommissie 
Bezwaarschriften; 

3. Het verzoek om vergoeding van de kosten van 
de bezwaarschriftprocedure als bedoeld in 
artikel 7:15, tweede lid in combinatie met het 
derde lid van de Algemene wet bestuursrecht af 
te wijzen; 

4. Geen nieuwe hoorzitting bij de 
Intergemeentelijke Adviescommissie 
Bezwaarschriften te organiseren. 

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

5 Vergunning Schepenbank 1 
Bemelen 

Instemmen met het weigeren van de  
omgevingsvergunning aangaande het  
realiseren van een tweede in-/uitrit aan  
Schepenbank 1, 6268NV in Bemelen 
 
 

Niet akkoord, met dien verstande dat een parkeerplaats 
op eigen terrein wordt toegestaan. 

6 Aanschaf auto hoogwerker 1. Peinemann hoogwerkersytemen b.v. opdracht 
gunnen. 

2. Conform de financiële verordening de bijraming 
ad. € 67.500 en dekking van het aanvullend 
krediet ad. € 6.750 onder de saldo neutrale 
wijziging mee te nemen in de 
bestuursrapportage. 

3. Hoofd openbare ruimte mandateren voor 
voorlopige en definitieve gunning. 

 
 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten met dien verstande dat het 
investeringsplan buitendienst wordt geactualiseerd en 
noodzaak (extra) vrachtwagens in beeld wordt 
gebracht. 
3. Conform advies besloten 

7 Locatiebepaling Geldmaat 
Margraten 
 

Instemmen met de locatie van de  
Geldmaat naast het gemeentehuis zoals 
in bijlage aangegeven 

Conform advies besloten 

8  Verbouwing Kampweg 37b 
Gronsveld 

1. Instemmen met de voorliggende 
gebouwaanpassingen op basis van de 
kostenbegrotingen. 

2. Een investeringskrediet van € 695.271 incl. btw 
beschikbaar te stellen en de kapitaallasten te 
dekken uit de huurinkomsten van Talent.  

3. Instemmen met de opdrachtverstrekking voor de 
werkzaamheden in het kader van de 
vervolgfases op basis van de offerte ad. € 
19.844 incl. Btw.   

4. Instemmen met de meervoudig onderhandse 
aanbesteding van de werkzaamheden op basis 

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



4 

 

Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

van de nog op te stellen bestek en bijbehorende 
bestektekeningen – aan de hand van het 
Protocol inkoop en aanbestedingen van de 
gemeente Eijsden-Margraten d.d. 2017. De 
onder ‘Inkoop en aanbesteding’ 5 genoemde 
partijen worden bij de aanbesteding betrokken.  

5. Mandateren van het afdelingshoofd Openbare 
Ruimte voor de gunning van de voor het project 
benodigde werkzaamheden tot een bedrag van 
€ 695.271 incl. Btw. 

9. Huur appartementen 
Rijckholt Opvang Oekrainse 
vluchtelingen 

Ten behoeve van de opvang van  
Oekraïense vluchtelingen akkoord te  
gaan met ondertekening van bijgevoegde 
tijdelijke huurovereenkomst met Wonen  
Plus voor de huur van het gebouwdeel D 
van het klooster Rijckholt, Voerenweg 1 
7 te Gronsveld, zijnde 18 zelfstandige  
studio- appartementen en 4 onzelf- 
standige woonunits met gezamen lijke  
ruimten en sanitair, waarmee de huis- 
vesting kan worden geboden aan  
maximaal 40 vluchtelingen (volwassenen 
en kinderen). 

Conform advies besloten met dien verstande dat 
a) de naam van de portefeuillehouder gewijzigd wordt 
in burgemeester 
b) nagetrokken wordt of de verleende vergunning ook 
voor deze situatie passend is 
c) in de Etalage hieraan aandacht wordt besteed 

 
 
Vastgesteld in de B&W vergadering 10-5-2022 

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


