
      

 

Notulen Collegevergadering 17-05-2022 
 

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) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda collegevergadering 
17-5-2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 10-5-2022 

Vaststellen. Conform advies besloten 

3 Artikel 36 vragen  Instemmen met het overzicht Conform advies besloten 

4 Wob-verzoek Bibihuis Het openbaar maken van 175 documenten naar 
aanleiding van het op 17 februari 2022 ingediende 
verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur 
waarbij informatie wordt geweigerd vanwege de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. 
 

Conform advies besloten. 

5 Wob-verzoek resort mooi Bemelen 1. Kennis nemen van het ingediende Wob-verzoek 
resort Mooi Bemelen; 

2. Instemmen met het voorgestelde onderzoek naar e-
mail- en whatsappverkeer. 

 
 

1. Voor kennisgeving aangenomen 
2. Conform advies besloten 

6 Totaal rapportage InterBestuurlijk 
Toezicht (IBT) 

1. Kennis te nemen van de totaalrapportage 
Interbestuurlijk Toezicht; 

2. Brief te sturen namens het college, als reactie op 
deze rapportage en te verzoeken om een gesprek 
met de toezichthouder; 

Aanhouden, met dien verstande dat 
steller en betrokkenen in afstemming 
met de burgemeester en de directie 
nadere actie ondernemen om een 
verdiepend ambtelijk-bestuurlijk overleg 
te organiseren met de Provincie, de 
reactiebrief aan te scherpen en een 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

reactie richting gemeenteraad af te 
stemmen. 
 

7 Openstellen vacature leidinggevende 1. Openstellen vacature leidinggevende domein Sociaal 
2. Opdracht verlenen aan Equipe-bv om werving, direct-

search en selectie te begeleiden 
 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten, met dien 
verstande dat de portefeuillehouders 
personeel & organisatie en mens & 
samenleving betrokken wordt bij de 
selectiecommissie. 
 

8 Uitgangspuntennotitie 2023-2026 De raad middels een raadsinformatiebrief instemming 
te vragen om, afwijkend van de financiële verordening, 
geen uitgangspuntennotitie op te stellen. 

Conform advies besloten, met dien 
verstande dat de raadsinformatiebrief 
tekstueel wordt aangepast. 

9 Beslissing op bezwaar Bellefleur 
verkeersbesluit 

1. Het in bezwaar bestreden besluit van 9 juni 2021 tot 
aanwijzing van een  gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken ter hoogte van de Bellefleur 8 te Eijsden 
(hierna; het bestreden besluit) in stand houden; 

2. Het bezwaarschrift van de bewoner van Bellefleur 8 
tegen het bestreden besluit ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren; 

3. Het bezwaarschrift van de bewoner van Bellefleur 10 
tegen het bestreden besluit ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren. 

 

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

10 Vervolg vaststellen 
woningbouwprogramma De 
Bloesemgaard fase 2. 

1. Het verslag van de vergadering van de stuurgroep 
Bloesemgaard d.d. 21 april jl. voor kennisgeving 
aannemen. 

2. Instemmen met bijgevoegd woningbouwprogramma 
voor De Bloesemgaard fase 2. 

 

1. Voor kennisgeving aangenomen 
2. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

11 Verzoek van Stichting Vrienden 
Jonkheid van Maerlant om in 
aanmerking te komen voor een 
financiele bijdrage in het kader van 
Bronk 2022. 

Verzoek van Stichting Vrienden Jonkheid van Maerlant 
om in aanmerking te komen voor: 

1. een garantstelling bij een tekort voor 3 jaren af te 
wijzen; 

2. een lening over vooruitbetalingen af te wijzen; 
3. kwijtschelden leges vergunning af te wijzen. 
4. Een extra subsidie af te wijzen. 
 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
4. Conform advies besloten 
 
Het College neemt een positieve 
grondhouding in en verzoekt 
portefeuillehouder en organisatie te 
bezien welke alternatieve 
mogelijkheden er zijn ten behoeve van 
de opstart van onderhavig initiatief met 
terugkoppeling in College met 
collegevoorstel. 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwijtschelden huur sportverenigingen 
COVID-19 

1. De huur aan de daarvoor in aan-merking komende 
sportverenigingen en de stichting SWEM naar rato 
kwijt te schelden van 1 november 2021 tot en met 31 
januari 2022.  

2. De verenigingen middels bijgevoegde brief op de 
hoogte stellen over het kwijtschelden van de huur 
voor de maanden november, december en januari. 

3. De subsidie die de gemeente hiervoor aan kan 
vragen in te dienen via DUS-I en instemmen met het 
bijgevoegde mandaatbesluit voor de aanvraag. 

 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
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13 
 
 
 
 
 
 

Mandatering Maastricht aanbesteding 
onderwijsroute Wet Inburgering 

Instemmen met mandatering gemeente  
Maastricht voor voorbereiding en  
uitvoering van aanbesteding en inkoop  
van de zgn. Onderwijsroute in het kader  
van de Wet Inburgering 2021. 
 

Conform advies besloten 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 24-05-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
  
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Drs. G.J.M. Cox 
 


