
      

 

Notulen Collegevergadering 12 juli 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 12-7-2022 

  

2 Openbare besluitenljst 
collegevergadering 5-7-2022 

Vaststellen. Conform advies besloten, met dien verstande dat rondom 
agendapunt 10 besluitvorming en uitvoering in Q3 2022 
voorzien wordt waarbij verzocht wordt om e.e.a. af te 
stemmen met het voorstel dat in deze op provinciaal 
niveau wordt voorbereid. 
 

3 Art. 36 vragen Instemmen met het overzicht Conform advies besloten, met dien verstande dat 
wethouder Weling de verantwoordelijke portefeuillehouder 
is van de afhandeling van vragen rondom 
Bergenhuizenweg; 
 

4 Raadsinformatiebrief stand 
van zaken woningbouw-
plannen Oost-Maarland en 
Mheer 

Instemmen met de bijgevoegde  
Raadsinformatiebrief. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de RIB - 
in afstemming met de portefeuillehouder - nader wordt 
verdiept. 
 
 
 

5 Bloembakken Spauwenstraat, 
Eijsden 

Gezien de parkeerdruk in de oude kern  
Eijsden en het creëren van een  
gelijkwaardige situatie in de straat, wordt 
voorgesteld: 
1. Het plaatsen van bloembakken tegen 

de gevels te reguleren, i.c. te 
vergunnen; 

2. Bewoner van Spauwenstraat 4 
verzoeken de bloembakken tegen de 
gevel te plaatsen; 

3. Ter hoogte van Spauwenstraat 4 een 
parkeervak aan te brengen. 

Aanhouden. 
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6 Verrekening neveninkomsten 
politieke ambtsdragers 2021 

1. Kennis te nemen van de adviezen van 
het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken   en Koninkrijksrelaties met 
betrekking tot de neveninkomsten 
2021. 

2. Op basis van de gedane opgave te 
besluiten dat over 2021 voor:    

a. Burgemeester Cox geen verrekening 
dient plaats te vinden. 

b. oud-burgemeester Akkermans geen 
verrekening dient plaats te vinden.    

c. Wethouder Custers geen verrekening 
dient plaats te vinden.    

d. Wethouder Piatek geen verrekening 
dient plaats te vinden.    

e. Wethouder Dreessen geen 
verrekening dienst plaats te vinden.    

f.  Wethouder Jacobs geen verrekening 
dient plaats te vinden. 

3. Dit besluit door HRM te laten 
verwerken in de daartoe bestemde 
applicatie van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 

 

Besluit: 
1. Voor kennisgeving aangenomen 
2 a t/m f conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
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7 Artikel 36 vraag inzake 
particuliere verhuur 
 

Instemmen met de artikel 36 beant-  
woordingsbrief inzake particulier  
vakantieverhuur 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
tekstuele aanpassingen worden doorgevoerd. 

8 Meicirculaire 2022 Raadsinformatiebrief inzake de 
meicirculaire 2022 aanbieden aan de 
raad. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat in de 
RIB niet alleen melding wordt gemaakt van de 
meicirculaire maar ook van de provinciebrief en tekstuele 
aanpassing wordt doorgevoerd. 
 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 19-7-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox 
 


