
      

 

Notulen besluitenlijst Collegevergadering 24-05-2022 
 

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 24-05-2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 17-05-2022 

Vaststellen. Conform advies besloten 

3 Artikel 36 vragen Instemmen met het overzicht Conform advies besloten 

4 Aanbesteding audiovisuele 
middelen raadzaal 

1. De aanbestedingsprocedure ter 
vervanging van de audiovisuele 
middelen op te starten (Go moment) 

2. Hiervoor offerte op te vragen bij de 
leveranciers, Mediaservice, Demo 
Productions, Foxx AV. 

3. Na ontvangst van de offertes, op basis 
van financiële en functionele 
afwegingen de meest geschikte variant 
te selecteren en op basis hiervan een 
gunningsbesluit te nemen middels een 
collegebesluit 

4. Instemmen met het verwerken van de 
voortvloeiende kapitaallasten van € 
8000 in de eerste bestuursrapportage 
2022 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
4. Conform advies besloten, mdv dat het 
investeringskrediet ad 80.000 euro in 1e burap wordt 
verwerkt en objectivering bij beoordeling goed is 
geborgd. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Tijdelijke terrassen 01-06-2022 Instemmen met: 
1. het continueren van de huidige situatie 

ten aanzien van de tijdelijke terrassen 
2. het gesprek aangaan met de 

horecaondernemers na het 
zomerseizoen 

 
 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
in afstemming met de afdeling bezien wordt of 
aanpak versneld kan worden opgepakt. 

6 Gezamenlijke inkoop energie 
2023 

Instemmen met: 
1. Het benoemen van de gemeente 

Maastricht tot penvoerder gezamenlijke 
aanbesteding inkoop energie 2023-2025 

2. De keuze voor het vergroenen van 
elektriciteit middels waterkracht uit 
Europa 

 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 

7 Besluit op bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor het 
vergroten van de 
garage/bergruimte op het perceel 
Hoenderstraat 21 in Margraten 

1. Het bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor het 
vergroten van de garage/bergruimte op 
het perceel Hoenderstraat 21 in 
Margraten ontvankelijk verklaren; 

2. Het bestreden besluit te herroepen op 
grond van artikel 7:11 van de Awb en de 
grondslag van de omgevingsvergunning 
te wijzigen naar enkel artikel 2.1 lid 1 
onder a Wabo; 

3. Een vergoeding van de proceskosten 
afwijzen. 

 

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

8 Besluit op bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor de 
realisatie van 2 zorgcomplexen 
inclusief parkeervoorziening op 
het perceel Keerderweg 

Het bezwaarschrift inzake de 
omgevingsvergunning voor de realisatie 
van 2 zorgcomplexen inclusief 
parkeervoorziening op het perceel 
Keerderweg ongenummerd in 

Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
- in beeld wordt gebracht welke straatnaam 
gehanteerd wordt voor het bouwplan zorgcomplex 
Kampweg 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

ongenummerd in Gronsveld. 
 

Gronsveld niet-ontvankelijk verklaren. 

9 Stedenbouwkundig 
ontwikkelkader Ursulinenconvent 
te Eijsden. 

1. Instemmen met het stedenbouwkundig 
ontwikkelkader Ursulinenconvent 
(documentnummer: 579771 / versie 1) 
te Eijsden met bijlage 1: Advies 
monumenten en erfgoed en 
Volkshuisvesting/Wonen 
(documentnummer 579772_versie 1). 

 

Kennis genomen van het gepresenteerde 
ontwikkelkader. 
Behandeling collegevoorstel vindt plaats 31 mei 
2022. 

10 Beleidsregels terug- en 
invordering bedrijfskapitaal 
Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandige ondernemers (Tozo) 
 

Instemmen met bijgaande Beleidsregels 
Terug- en invordering bedrijfskapitaal 
Tijdelijke Overbruggingsregeling 
Zelfstandige Ondernemers 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
inzicht wordt verschaft in de situatie van verleende 
TOZO-regeling en wie verantwoordelijk is bij 
oninbare vorderingen. 

11 Huur Missiehuis voor 
statushouders 

Het college wordt gevraagd om in lijn met 
het positieve advies van de Stuurgroep 
Woonurgenten akkoord te gaan met 
ondertekening van de bijgevoegde 3 
partijenovereenkomst, teneinde de verhuur 
mogelijk te maken van 6 wooneenheden 
tweede verdieping Missiehuis aan 
alleenstaande statushouders door Ghapp 
in opdracht van de eigenaren. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd 
wordt over stand van zaken huisvestingsopgave 
statushouders. 

 

12 Pilot Buurtgezinnen 2022-2024 Instemmen met de pilot van het initiatief 
Buurtgezinnen voor 2022-2024. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat in 
beeld wordt gebracht welke kosten in het verleden 
gemaakt zijn door Traject specifiek voor project 
buurtgezinnen. 

 
 



Vastgesteld in de B&W vergadering 31-5-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Drs. G.J.M. Cox 
 


