
      

 

Openbare notulen Collegevergadering 22-06-2022 
 

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 22-06-
2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 14-06-
2022 

Vaststellen. Conform advies besloten 

3 Artikel 36 overzicht  Instemmen met het overzicht. 1. Akkoord conform voorstel met dien verstande dat nogmaals aandacht 
gevraagd wordt voor de sturing op de afhandeling van de art. 36 vragen 
2. Kennis wordt genomen van het feit dat de afhandeling vragen 
vakantieverhuur alsmede afhandeling vragen hoeve Dobbelsteyn voorzien 
is voor de collegevergadering van 28 juni 2022 en dat ten aanzien van de 
openstaande vragen over pretherrie nadere informatie is ingewonnen bij de 
provincie en derhalve reeds een reactie in voorbereiding is. 
 

4 Portefeuilleverdeling en 
vervangingsregeling B&W 
Eijsden-Margraten 2022 

1. Instemmen met de 
portefeuillever-deling 
Burgemeester en Wethouders 
2022 

2. Instemmen met de 
vervangings-regeling 
Burgemeester 2022 

3. Instemmen met de 
vervangings-regeling 
Wethouders 2022 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat de communicatie 
richting buurgemeenten en inwoners plaatsvindt, waarbij in de 
portefeuilleverdeling alleen de taakvelden worden vermeld en niet de 
programma's waar deze onder gerangschikt worden; 
2. Conform advies besloten; 
3. Conform advies besloten; 
4. Het overzicht van de stuurgroepen wordt aangehouden met het verzoek 
om hierin een eenduidiger denkkader te ontwikkelen dat aansluit bij 
aspecten zoals bestuurlijke importantie, externe bestuurlijke samenwerking 
en complexiteit van de opgave dan wel van het betreffende vraagstuk 
alsmede enkele tekstuele wijzigingen worden doorgevoerd; 
5. Het overzicht van de actiepunten uit het bestuursakkoord gespecificeerd 
naar portefeuillehouder wordt bijgesteld; 
6. Ingestemd wordt met het overzicht van werkvelden binnen openbare 
ruimte, infrastructuur, verkeer en vervoer gespecificeerd naar 
portefeuillehouders, met dien verstande dat het onderhoud wegen (MOP) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

en het onderhoud aan civiele kunstwerken ondergebracht wordt bij 
wethouder Custers. 

5 Beleid bibob 2022 Beleidsregel voor de toepassing 
van de Wet bibob gemeente 
Eijsden-Margraten 2022 vast te 
stellen (documentnummer 
576113) 
 
 

Aanhouden. 

6 Aanwijzingsbesluit 
briefadresgever 

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

2. Kennis te nemen van de 
bijbehorende voorwaarden. 

 

Conform advies besloten 

7 Vaststellen wijzigingsplan 
Groot Welsden 46 Margraten 

Het wijzigingsplan Groot Welsden 
46 Margraten 
(planidenficatienummer 
NL.IMRO.1903.WPBUI6269EV46-
VG01), zoals dat is aangegeven 
op de verbeelding, de regels en 
de toelichting, ongewijzigd vast te 
stellen conform bijgevoegd 
besluit. 
 

Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

8 Financiële afrekening project  
Gerendalsweg 
 

Instemmen met de financiële 
afrekening van het project 
Gerendalsweg dmv het 
terugstorten van de 
restantkredieten in de 
investeringsbudgetten MIP wegen 
en riolering 
 

Conform advies besloten 

9 Vaststellen Uitvoeringsplan 
armoede en schuldhulp-
verlening 2022-2025 

Instemmen met het 
Uitvoeringsplan armoede en 
schulphulpverlening 2022-2025. 

Inhoudelijk akkoord met dien verstande dat 
a) in het voorstel en het uitvoeringsplan niet langer gesproken wordt van 
een concept beleidsplan schuldhulpverlening gezien het feit dat dit reeds 
door de gemeenteraad is vastgesteld; 
b) in beeld gebracht wordt wanneer het armoedebeleid en de beleidsregel 
schuldhulpverlening is vastgesteld en dit als kader in het voorstel en 
document wordt verwerkt. 
 

 
 
Vastgesteld in de B&W vergadering 29-06-2022 

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


