
      

 

Notulen Collegevergadering 19-7-2022 
 

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 19-7-
2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 12-7-
2022 

Vaststellen Conform advies besloten 

3 Art. 36 vragen Instemmen met het overzicht Conform advies besloten, met dien verstande dat 
a. bij de art. 36 vragen rondom tankstation Withuis de naam van 
wethouders Jacobs wordt vermeld; 
b. de laatste kolom van het overzicht komt te vervallen. 
 

4 Beantwoording art. 36 
vragen 
pretherrie/helikoptervluchten 

Het college stemt in met bijgesloten 
beantwoording van genoemde art. 36 
vragen. 

Conform advies besloten 

5 Besluit tot het opleggen van 
een last onder dwangsom 

Opleggen van een last onder dwangsom. Conform advies besloten 

6 Weigering aanvraag 
omgevingsvergunning 
Vroenhof 1A in Eijsden 

De omgevingsvergunning voor het 
plaatsen van zonnepanelen op het pand 
Vroenhof 1A in Eijsden weigeren. 

Aanhouden 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

7 Raadsinformatiebrief inzake 
voortgang aangenomen 
Motie Mondkaravaan 

Instemmen met het informeren van de 
raad middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief inzake de motie 
‘Mondzorgkaravaan’. 

Aanhouden. 

8 Inhuur externe projectleider 
uitwerking variant 3 
samenvoeging partners re-
integratieketen 

1. In te stemmen met bijgevoegde 
opdrachtomschrijving, projectopzet met 
conceptplanning en het profiel van de 
te werven projectleider; 

2. In te stemmen met het beschikbaar 
stellen van maximaal € 6.825 voor de 
inhuur van een externe projectleider en 
specialistische expertise om in Q1-
2023 tot een gedegen en gedragen 
businesscase te komen, waarover alle 
colleges en gemeenteraden in 
Maastricht-Heuvelland een definitief 
besluit kunnen nemen. 

3. Gemeente Maastricht te mandateren de 
projectleider te werven en selecteren. 

 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat nagegaan 
wordt waarom jaarsaldi van MTB in betreffende jaar niet wordt 
meegenomen in de gemeentelijke jaarrekening van het 
desbetreffende jaar. 
3. Conform advies besloten 

9 Aanbesteding AV-middelen 
raadzaal 

1. De voorlopige gunning toe te kennen 
aan leverancier 2, op basis van 
scenario 1. 

2. In de benodigde aanvullende dekking 
ad. € 6.474 te voorzien via de tweede 
bestuursrapportage. 

 

Aanhouden. 

10 Beantwoording art 36 
vragen ODE inzake 
stikstofdossier 

De artikel 36 vragen ODE beantwoorden 
middels bijgevoegde brief stikstofdossier. 

Conform advies besloten,  met dien verstande dat er een tekstuele 
aanpassing plaatsvindt. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

11 Programma Waterveiligheid 
en Ruimte Limburg 

1)  Kennis te nemen van het definitieve 
concept van het programmaplan 
‘samen naar een waterrobuust 
Limburg’.  

2) De Aktietafel Waterveiligheid & Ruimte 
Limburg (WRL) te berichten, middels 
bijgevoegde conceptbrief, dat: 
a)    De gemeente Eijsden-Margraten 
vanuit een positieve grondhouding 
steun uitspreekt voor een gezamenlijke 
aanpak van de waterveiligheid in 
Limburg. 
b)    U bereid bent om eventueel deel 
te nemen aan een gezamenlijk 
programma en hier in het najaar over in 
overleg wilt gaan met de Aktietafel en 
het programmabureau WRL.  
c)    De gemeente vanuit een positief 
kritische houding aandacht vraagt voor 
de belangen van de gemeenteraad, het 
college en de ambtelijke organisatie in 
de verschillende Governance 
vraagstukken.  

3)  De gemeenteraad te informeren 
volgens bijgevoegde raadsinformatie 
brief 

 

1. Voor kennisgeving aangenomen 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
 
Additioneel: Wethouder Gerritsen dient aangemeld te worden voor 
de stuurgroep 

12 Calamiteiten riolen en 
pompvoorzieningen 

1. Kennis te nemen van de uitgaven 
riolering / GRP als gevolg van 
calamiteiten in 2022. 

2. In te stemmen met de voorgestelde 
dekking van deze niet-geplande / 
voorzienbare uitgaven. 

 

1.Voor kennisgeving aangenomen 
2. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

13 Uitvoering klimaatakkoord 1. In te stemmen met het aanvragen van 
de subsidie aanjagen gemeentelijke 
projecten verduurzaming woningen 
2022-2023 

2. In te stemmen met de gezamenlijke 
subsidieaanvraag Heuvelland en de 
kosten ad. € 25.000 te dekken uit het 
budget Duurzaamheid 

3. Afdelingshoofd mandateren om in te 
stemmen met definitieve 
subsidieaanvraag 

4. Het beschikbare budget ad. €207.838 
uit de meicirculaire bestemd voor 
Uitvoering Klimaatakkoord te 
oormerken als budget duurzaamheid. 

 

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

14 RIB Begrotingstraject Raadsinformatiebrief ter kennisname aan 
de raad aanbieden 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de datum van 10 
november 2022 toegevoegd wordt aan het planningsoverzicht. 
 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 25-7-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Drs. G.J.M. Cox 
 


