
      

 

Notulen Collegevergadering 7 juni 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) 
Kool, Drs. F. (Loco-secretaris) 
 
Afwezig: 
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris) 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 7-6-2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 31-5-
2022 

Vaststellen Ten aanzien van punt 6 wordt de besluitenlijst 
aangepast. 

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

4 Raadsvoorstel Jaarrekening 
2021 

De jaarrekening 2021 ter vaststelling aan 
de raad aanbieden en; 
Voorstellen het positieve saldo van € 
287.738 te storten in de algemene 
reserve 

Aanhouden, met dien verstande dat het financieel 
saldo akkoord is, de teksten in afstemming met 
financiën uiterlijk woensdag 8 juni 2022 bestuurlijk 
gecheckt zijn, de lay-out nader geoptimaliseerd wordt 
en zorggedragen wordt voor een gedrukte versie. 
 

5 Raadsvoorstel Vaststellen 1e 
bestuursrapportage 2022 

1. De 1e bestuursrapportage 2022 ter 
vaststelling aan de raad aan te bieden; 

2. Het positieve saldo 2022 ad. € 30.569 
voorlopig parkeren; 

3. Budgetneutrale programma 
overschrijdende raadswijziging ter 
vaststelling aan de raad aanbieden; 

4. Budgetneutrale college wijziging 
binnen de programma’s vaststellen. 

5. Raad voorstellen het budget ad.  
€ 19.175 voor de uitvoering van de 
motie samenklank over te hevelen 
naar 2023 

Aanhouden, met dien verstande dat de teksten uiterlijk 
8 juni 2022 in afstemming met financiën bestuurlijk 
worden doorgenomen, de bijlagen als hoofddocument 
worden aangemaakt en de inhoudelijke rapportage als 
bijlage wordt toegevoegd. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Uitvoeringsprogramma 
VVTH+ 2022 (UP 2022) 

1. Het Uitvoeringsprogramma VVTH+ 
2022 vast te stellen; 

2. Het vastgestelde Uitvoerings-
programma VVTH+ 2022 ter kennis 
name aan te bieden aan de Raad; 

3. Het vastgestelde Uitvoerings-
programma VVTH+ 2022 en het 
collegebesluit in het kader van het 
Interbestuurlijk toezicht ter 
kennisname aan te bieden aan de 
Provincie Limburg; 

4. Akkoord te gaan met het verstrekken 
van een nieuwe opdracht aan de 
bestaande inhuur;  

5. De extra legesinkomsten in te zetten 
voor het capaciteitstekort; 

 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
4. Conform advies besloten, met dien verstande dat in 
de 2e helft 2022 in afstemming met portefeuillehouder 
de capacitaire impact voor 2023 en verder nader 
bezien wordt. 
5. Conform advies besloten 

7 Besluit op bezwaar inzake 
afwijzing handhavings-
verzoek Bovenstraat 7 
Eijsden 

1. Het bezwaar inzake het afwijzen van 
het verzoek om handhaving 
Bovenstraat 7 in Eijsden ontvankelijk 
verklaren; 

2. Het bezwaar inzake het afwijzen van 
het verzoek om handhaving 
Bovenstraat 7 in Eijsden ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in 
stand te laten conform het advies van 
de Intergemeentelijke 
Adviescommissie bezwaarschriften 
met als toevoeging dat de geringe 
afwijkingen van de 
omgevingsvergunning wel worden 
aangemerkt als overtredingen; 

3. Het verzoek om vergoeding van de 
kosten van de bezwaarschrift-

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

procedure als bedoeld in artikel 7:15, 
tweede lid in combinatie met het derde 
lid van de Algemene wet bestuursrecht 
af te wijzen. 

8 Weigering zonnepanelen in 
weiland 

1. De bezwaren tegen de weigering 
omgevingsvergunning voor het 
plaatsen van zonnepanelen in een 
weiland op het perceel kadastraal 
bekend, MGT02 N 489 ontvankelijk 
verklaren. 

2. De bezwaren tegen de weigering 
omgevingsvergunning voor het 
plaatsen van zonnepanelen in een 
weiland op het perceel kadastraal 
bekend, MGT02 N 489 ongegrond 
verklaren. 

3. het bestreden besluit in stand laten. 
4. Geen vergoeding van de proceskosten 

toekennen. 
 

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

9 Heroverweging 
principestandpunt 
Parrestraat 9 Eijsden 
 

1. Nu geen medewerking te verlenen aan 
het plan voor het toevoegen van een 
woning op het adres Parrestraat 9 
Eijsden vanwege niet te garanderen 
woon- en leefklimaat. 

2. Het plan voor het toevoegen van een 
woning op het adres Parrestraat 9 
Eijsden opnieuw te beoordelen zodra 
de milieusituatie op het adres 
Parrestraat 3 Eijsden is 
geactualiseerd. 

Aanhouden, met dien verstande dat 
a) er een positieve grondhouding wordt ingenomen 
rondom het splitsen van de woning; 
b) allereerst de beleidsnota rondom woningsplitsing 
wordt vastgesteld waarna het voorstel ter 
besluitvorming wordt teruggebracht. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

10  Verzoek om financiele 
bijdrage Bronk Maarlant 

Aan Stg. Vrienden Jonkheid van Maerlant 
eenmalig en uitzonderlijk een bijdrage te  
verlenen van maximaal € 650,00 voor de  
verantwoordelijkheid en exploitatie van  
de Bronk 2022. 
 

Conform advies besloten 

11 Aanvullend budget 
exotenbestrijding 

Het advies luidt: 
1. In te stemmen met de structurele 

budget verhoging van € 37.500 per 
jaar en op te nemen in de begroting; 

2. 37.500 euro opnemen in de Burap als 
extra budget voor 2022; 

3. Af te wijken van het aanbestedings-
beleid m.b.t. deelname aan de pilot 

 

Aanhouden, met dien verstande dat afstemming 
plaatsvindt met portefeuillehouder. 

12 Aanvraag bredere inritten 
Mariadorp 

1. Geen medewerking verlenen aan de 
huidige en toekomstige aanvragen 
voor een bredere inrit in Mariadorp, 
omdat het niet strookt met het 
vigerend beleid; 

2. Het aanhouden van de parkeernorm in 
Mariadorp met een maximum van 3 
meter voor een inrit. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat in 
beeld gebracht wordt hoeveel locaties reeds (illegaal of 
legaal) in Mariadorp een bredere oprit hebben 
gerealiseerd. 
2. Conform advies besloten 

13 Voorstel samenwerkings-
overeenkomst Limburg 
Paardensport 

Voorgesteld wordt: 
1. Vooralsnog géén samenwerkings-

overeenkomst met Limburg 
paardensport aan te gaan; 

2. In gesprek te blijven met de Stichting 
Paardensport Limburg en waar nodig 
en mogelijk samen te werken; 

3. Streven naar gezamenlijke aanpak in 
Lijn50 verband. 

 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

14 Informeren Raad voortgang 
transformatieplan Jeugdhulp 
en aanbestedingen 2023 

 Instemmen met de Raadsinformatiebrief 
om de Raad te informeren over de 
voortgang van het Transformatieplan 
Jeugdhulp en aanbestedingen 2023. 

Conform advies besloten 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 14-6-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De Loco-secretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. F. Kool,    Drs. G.J.M. Cox 
 


