
      

 

Openbare notulen Collegevergadering 5-7-2022 
 

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) 
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris) 
Kool, Drs. J.M.F. (Loco-secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 05-07-
2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 29-06-
2022 

Vaststellen Conform advies besloten 

3 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 1-7-2022 

Vaststellen Conform advies besloten 

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

5 Parkeerplaats Veilingweg 
Gronsveld 

Instemmen met het afsluiten van het 
project parkeerplaats Veilingweg 

In principe conform advies besloten dat het project wordt 
afgerond en de middelen ten laste worden gebracht van 
MIP met dien verstande dat wethouder economische 
zaken nog binnen een maand bestuurlijk overleg pleegt 
met gemeente Maastricht om te bezien of aankoop 
alsnog mogelijk is. 
 

6 Eindafrekening rehabilitatie 
rotonde Groenstraat. 

1. Kennis te nemen van de financiële 
eindafrekening van het project rotonde 
Groenstraat Eijsden; 

2. Het resterende krediet terug te storten 
in het investeringsbudget MIP wegen. 

 
 

1. Voor kennisgeving aangenomen; 
2. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7 Stand van zaken MIP 
projecten 

1. Kennis nemen van de stand van zaken 
projecten 

2. Instemmen met het informeren van de 
Raad via een raadsinformatiebrief 

1. Voor kennisgeving aangenomen 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
a) de naam van het project buurtgericht werken Cadier 
& Keer gewijzigd wordt in reconstructie Cadier & Keer 
Noord en er een voorstel volgt hoe verdere uitvoering te 
geven hieraan in relatie tot de beschikbare MIP-
middelen; 
b) in het overzicht aangepast wordt dat de Beeldjesweg 
niet in St. Geertruid maar in Eijsden gelegen is. 
 
 

8 Jaarverslag Leerplicht 
RMC/VSV, leerlingenvervoer 
schooljaar 2020-2021 
Maastricht-Heuvelland 

1. Instemmen met het jaarverslag 
Leerplicht RMC Leerlingenvoervoer 
schooljaar 2020-2021 Maastricht 
Heuvelland, documentnummer 
579044; 

2. Het Jaarverslag ter kennisgeving aan 
de Raad toesturen. 
 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a) verzocht wordt om het jaarverslag in de toekomst 
eerder op te leveren  
b) inzicht verschaft wordt in de aantal 
beroepsprocedures voor Eijsden-Margraten en de status 
hiervan; 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
RIB tekstueel wordt aangepast. 

9 Jaarverantwoording Toezicht 
Kinderopvang 2021 
 

1. Instemmen met de 'jaarverantwoording 
Kinderopvang gemeente 2021' van 
Eijsden-Margraten 

2. De jaarverantwoording ter kennisname 
aan de onderwijsinspectie toezenden.  

3. Instemmen met publicatie op 
www.waarstaatjegemeente.nl. 

 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat er 
ook een RIB wordt opgesteld. 
3. Conform advies besloten 

10 RIB - voortgang coronafonds, 
juni 2022 

Instemmen met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief met informatie over 
de subsidieverstrekkingen op grond van 
de subsidieregeling Verenigt U en op 
grond van de eenmalige subsidie aan 
gesubsidieerde carnavalsverenigingen. 
 

Conform advies besloten. met dien verstande dat 
a) er een tekstuele aanpassing wordt doorgevoerd in de 
RIB; 
b) de wethouders Jacobs, Piatek en Weling een voorstel 
aanleveren rondom herdenking Corona. 
 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/


Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 
 

11 Ambtelijke verkenning voor 
toetreding GR HCL 

Instemmen met een bestuurlijk verzoek 
tot onderhandeling over toetreding tot de 
Gemeenschappelijke Regeling Historisch 
Centrum Limburg op te starten ter 
voorbereiding van een eventuele 
definitieve toetreding tot de GR in 2024. 
 
 

Conform advies besloten 

12 Raadsinformatiebrief en brief 
ouders leerlingen inzake 
OBS Mesch 

inzake het proces bestuurlijke inrichting 
OBS Mesch: 

1. Instemmen met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief  

2. Instemmen met de  brief voor ouders 
van leerlingen OBS Mesch 

 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
uitgaande brief richting raad en ouders op onderdelen 
tekstueel worden aangepast en een gedetailleerde 
planning wordt aangereikt. 
 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 12-7-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Drs. G.J.M. Cox 
 


