
      

 

Notulen Collegevergadering 14-06-2022 
 

Aanwezig: 
 

Cox, Drs. G.J.M. (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder) 
Weling, Drs. J.L.J.M. (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Gerritsen, M.J.G. (Wethouder) 
Kool, Drs. J.M.F. (Loco-secretaris) 
 
Afwezig: 
 
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris) 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 14-6- 2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 31-5-2022 

Vaststellen Conform advies besloten. 

3 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 7-6- 2022 

Vaststellen Conform advies besloten met dien verstande dat ten 
aanzien van: 
- agendapunt 9, aangaande de casus Parrestraat 9 
allereerst een notitie volgt waarin een hardheidsclausule 
wordt opgenomen en in de tussentijd adequate 
communicatie plaatsvindt richting betrokkenen 
- agendapunt 12, aangaande de inritproblematiek in 
Mariadorp, de heer Mertens nadere afstemming zoekt 
met portefeuillehouder Piatek. 
 

4 Overzicht artikel 36 vragen 14 
juni 2022 

Instemmen met het overzicht. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
a) de kolom stand van zaken wordt ingevuld; 
b) per omgaande via een collegevoorstel een reactie 
gegeven wordt op art. 36 vragen aangaande particulier 
vakantie-verhuur; 
c) vanuit het MT strakkere sturing plaatsvindt rondom 
agendering en afhandeling van art. 36 vragen in 
portefeuille-houdersoverleggen en richting college. 
 

5 Raadsvoorstel Jaarrekening 
2021 

1. De jaarrekening 2021 ter vaststelling 
aan de raad aanbieden en; 

2. Voorstellen het positieve saldo van  
€ 287.738 te storten in de algemene 
reserve 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
- de portefeuillehouder in het Collegevoorstel wordt 
gewijzigd in dhr. Gerritsen; 
- tekstuele wijzigingen doorgevoerd worden; 
- de uitkomsten van de accountant nog niet bekend zijn 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

3. Akkoord te gaan met bijgevoegd 
concept persbericht 

 
 
 

en hierover nadere afspraken gemaakt worden rondom 
tijdige oplevering nu en in de toekomst; 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten, met dien verstande dat het 
pers-bericht nader wordt aangepast met accent op 
financiën en gepubliceerd wordt direct nadat de 
gemeenteraad is geïnformeerd d.d. 16 juni. 
 

6 Raadsvoorstel Vaststellen 1e 
bestuursrapportage 2022 

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

2. Het positieve saldo 2022 ad. € 68.069 
voorlopig parkeren; 

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

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

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
- de naam van de portefeuillehouder in het Collegestuk 
wordt gewijzigd in de heer Gerritsen; 
- de impact van de meicirculaire voor 12 juli 2022 
middels een RIB richting raad wordt gecommuniceerd; 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
4. Conform advies besloten 
 

7 Raadsinformatiebrief Team 
Heuvelland 

Bijgevoegde raadsinformatiebrief 
toezenden aan de leden van de 
gemeenteraad 

Conform advies besloten 

8 Portefeuilleverdeling en 
vervangingsregeling B&W 
Eijsden-Margraten 2022 

1. Instemmen met de 
portefeuilleverdeling Burgemeester en 
Wethouders 2022 

2. Instemmen met de 
vervangingsregeling Burgemeester 
2022 

 

Aangehouden. Aanpassingen doorvoeren en opnieuw in 
college brengen 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9 Aanwijzingsbesluit 
briefadresgever 

1. Geadviseerd wordt om het 
Aanwijzingsbesluit briefadresgever 
gemeente Eijsden-Margraten vast te 
stellen 

2. Kennis te nemen van de bijbehorende 
voorwaarden. 

 

Aanhouden, met dien verstande dat nog deze week 
hierover door steller van het voorstel nadere afstemming 
plaatsvindt met de burgemeester, wethouder Weling en 
wethouder Piatek. 

 

10 Samenwerkingsagenda 
Versterken centra, kernen en 
wijken gemeente Eijsden-
Margraten 

Instemmen met het aangaan van de 
Samenwerkingsagenda Versterken 
centra, kernen en wijken gemeente 
Eijsden-Margraten. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
a) op verzoek van de Provincie rondom de 
huisvestingsopgave statushouders in de 
samenwerkingsagenda de meest actuele cijfers worden 
vermeld; 
b) de burgemeester, wethouder Custers en mw. Starren  
aanwezig dienen te zijn met de ondertekening van de 
samenwerkingsagenda. 
 

11 Weigering aanvraag 
omgevingsvergunning 
Duivenstraat 4 in Mheer 

Het weigeren van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor het lega-
liseren van de vergunde bouwwerk-
zaamheden aan het rijksmonumentale 
pand Duivenstraat 4 in Mheer. 
 

Aanhouden, met dien verstande dat onderhavige casus 
door steller van het stuk en de heer v.d. Borgh nader 
besproken wordt met de portefeuillehouders 
vergunningverlening (dhr. Custers) en handhaving (de 
burgemeester). 
 

12 Centrumregeling 'Beschermd 
Thuis regio Maastricht-
Heuvelland 2022 e.v'. en 
bijbehorend service-level 
agreement 

1. De centrumregeling Beschermd Thuis, 
regio Maastricht-Heuvelland 2022 e.v. 
aan te gaan per 1 juli 2022. 

2. In te stemmen met het voorliggende 
service-level agreement  Beschermd 
Thuis, Maastricht-Heuvelland 2022, 
behorende bij de Centrumregeling 
Beschermd Thuis, regio Maastricht-
Heuvelland 2022 e.v. 

3. 95% van rijksmiddelen voor 
Beschermd Wonen in te zetten voor 
regionaal beleid Beschermd Thuis en 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

resterende 5% in te zetten voor lokaal 
beleid, na ingang van het landelijk 
financieel verdeelmodel voor 
Beschermd Wonen. 

 

13 RIB inzake ontwikkelingen 
onderwijshuisvesting MFA Op 
de Cour Eijsden 

Instemmen met bijgevoegde concept 
Raadsinformatiebrief tbv informeren 
ontwikkelingen onderwijshuisvesting MFA 
Op de Cour. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat voor 
aanvang start werkzaamheden: 
a) nagegaan wordt of er een omgevingsvergunning is 
verleend; 
b) inzichtelijk gemaakt wordt welke kosten des 
gemeente zijn, e.e.a. op basis van het pve dat thans in 
de markt is gezet. 
 

14 RIB Duurzaamheid en 
Klimaatverandering 

Instemmen met de bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

Conform advies besloten 

 
 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 22-6-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De loco-secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. J.M.F. Kool   Drs. G.J.M. Cox 
 


