
      

 

Openbare notulen Collegevergadering 25-07-2022 
 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 25-7-
2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 19-7-
2022 

Vaststellen. Conform advies besloten 

3 Art. 36 vragen Instemmen met het overzicht 1. In het overzicht dient structureel meegenomen te worden de 
naam van de vragensteller; 
2. Ten aanzien van de artikel 36 vragen inzake afhandeling 
integriteitsonderzoek wordt een tussenbericht verzonden 
waarbij nader ingegaan wordt op het gesprek en waarbij 
tevens gemeld wordt dat begin september een opvolging 
gegeven wordt aan de gemaakte afspraken en tevens een 
reactie volgt op onderhavige art. 36 vragen; 
3. Burgemeester Cox wordt de verantwoordelijke 
portefeuillehouder ten aanzien van de afhandeling van de 
artikel 36 vragen inzake strategische grondaankopen; 
4. Verzocht wordt om nadere ambtelijke en bestuurlijke 
afstemming met wethouder Weling omtrent de artikel 36 
vragen aangaande Bergenhuizen. 

4 Raadsvoorstel vaststelling 
verordening starterslening  
E-M 2022 

Conform het bijgevoegde voorstel en 
verordening de raad voor te stellen om: 
1. de 'Verordening starterslening 

gemeente Eijsden-Margraten 2021' in 
te trekken; 

2. de 'Verordening starterslening 
gemeente Eijsden-Margraten 2022' 
vast te stellen. 
 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Raadsvoorstel onttrekken 
aan de openbaarheid van de 
Meezenbroekweg 

1. De raad voor te stellen het voornemen 
kenbaar te maken om de 
Meezenbroekweg te Eijsden aan de 
openbaarheid te onttrekken. 

2. Het concept-besluit gedurende 6 
weken ter inzage te leggen. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
ondertekening van het raadsvoorstel nog gecheckt wordt. 
2. Conform advies besloten 

6 Raadsvoorstel overeenkomst 
Geldmaat 

1. Overeenkomst nu aan te gaan onder 
voorbehoud goedkeuring raad; 

2. Raad voor te stellen om het hebben 
van een geldautomaat in de openbare 
ruimte aan te merken als een 
economische activiteit die plaatsvindt 
in het algemeen belang. 

 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 

7 Aanvullende artikel 36 
vragen met betrekking tot het 
project in uitvoering aan het 
rijksmonument de Dobbel-
steynhoeve Margraten 
(hierna: de hoeve), Rijksweg 
in Margraten 

Instemmen met het verzenden van een 
reactie op de artikel 36 vragen die 
betrekking hebben op het project in 
uitvoering aan de hoeve. 

Conform advies besloten 

8 Beantwoording artikel 36 
vragen raadslid voormalig 
tankstation Withuis 

Instemmen met de beantwoording van de 
artikel 26 vragen van raadslid conform 
bijgevoegde concept-brief. 

Conform advies besloten 

9 Raad in kennis stellen van de 
resultaten van het woonbe-
hoefteonderzoek en de 
mogelijke volkshuisvestelijke 
sturingsinstrumenten. 

De raad via de bijgevoegde 
raadsinformatiebrief in kennis te stellen: 
1. van het woonbehoefteonderzoek 2022-

2035; 
2. van de nota over mogelijke 

volkshuisvestelijke 
sturingsinstrumenten; 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

3. dat op basis van het 
woonbehoefteonderzoek een 
grondslag ontbreekt voor het instellen 
van een Huisvestingsverordening; 

4. dat sturing op woningsegmenten bij 
nieuwbouwplannen anterieur worden 
geregeld; 

5. dat sociale huur- en starterswoningen 
niet genormeerd worden in 
nieuwbouwplannen, maar specifiek 
maatwerk wordt geleverd bij het 
samenstellen van de 
woningbouwprogramma’s. 

 

10 Voorraadagenda september 
t/m december 2022 

1. Kennis nemen van de evaluatie van de 
voorraadagenda van januari t/m mei 
2022 

2. Instemmen met de voorraadagenda 
september t/m december 2022 

3. Instemmen met het voor kennisgeving 
verzenden van de voorraadagenda 
september t/m december 2022 naar de 
Raad 

 

1. Voor kennisgeving  
    aangenomen 
2. Conform advies besloten, met 
    dien verstande dat: 
- in afstemming met de vakafdeling bezien wordt of het MIP 

tijdig opgeleverd kan worden, zodat dit in november 
gelijktijdig met de begroting kan worden vastgesteld; 

- in afstemming met de vakafdeling de lijst van geplande 
bestemmingsplannen in de raadsvergadering van 
december nog eens gecheckt wordt op haalbaarheid en 
het overzicht hierop aangepast wordt. 

3. Conform advies besloten 
 

11 Besluit op bezwaar inzake 
verdaging beslistermijn 
Kapelweg Cadier en Keer 

1. Het bezwaar inzake verdaging 
beslistermijn Kapelweg Cadier en Keer 
niet ontvankelijk verklaren; 

2. Het verzoek om 
proceskostenvergoeding in de 
bezwaarfase ex artikel 7:15, tweede lid 
van de Awb af te wijzen. 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 

12 Besluit op bezwaar besluit 
ingebrekestelling Kapelweg 
Cadier en Keer 

1. Het bezwaar inzake besluit 
ingebrekestelling Kapelweg Cadier en 
Keer ontvankelijk en (kennelijk) 
ongegrond verklaren; 

2. Het verzoek om vergoeding van de 
kosten van de 
bezwaarschriftprocedure als bedoeld 
in de artikel 7:15, tweede lid in 
combinatie met het derde lid van de 
Awb af te wijzen. 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 

13 Antwoord op vraag raadslid 
(ODE) inzake hoorzitting 
vergun-ningaanvraag 
steengroeve Marnebel 
(Bassenge) 
 

1. Kennis te nemen van de bevindingen 
rondom de ontwikkelingen Groeve 
Marnebel te Bassenge; 

2. Samen met onder andere 
partnergemeente Riemst (B) de 
stappen in dit proces te blijven volgen 
en mede bezien in het belang van 
grensoverschrijdende samenwerking 
in de totaalontwikkeling van de 
grensregio (kansen en bedreigingen); 

3. De vraag van mevrouw M. Janssen-
Rutten conform concept-brief 
beantwoorden. 

 

1. Voor kennisgeving  
    aangenomen 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 

14 Verzoek straatnaamgeving 
dorpsplein Mheer 

Verzocht is om een officiële straatnaam 
toe te kennen aan de openbare ruimte 
voor de harmoniezaal in Mheer. Er zijn 
meerdere redenen om dit verzoek af te 
wijzen en voorgesteld wordt in te 

Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

stemmen met de bijgevoegde brief aan 
verzoeker. 
 

15 Besluit op bezwaar tegen het 
(her)bouwen van een 
zomerhuis op het perceel 
kadastraal bekend als 
gemeente Margraten, sectie 
P, nummer 126. Lokaal 
bekend als Mostersberg 2 in 
Cadier en Keer 

1. Het bezwaarschrift tegen het verlenen 
van een omgevingsvergunning voor 
het (her)bouwen van een zomerhuis 
op het perceel ontvankelijk te 
verklaren; 

2. Het bezwaarschrift tegen het verlenen 
van een omgevingsvergunning voor 
het (her)bouwen van een zomerhuis 
op het perceel ongegrond te verklaren. 

 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 

16 Voorstel om geen uitvoering 
te geven aan de voet-
gangersbrug over de 
Holstraat in het project De 
Bloesemgaard. 

1. Instemmen met het voorstel om geen 
uitvoering te geven aan de 
voetgangersbrug over de Holstraat in 
het project De Bloesemgaard. 

2. Projectwethouder mandateren om met 
BPD nadere afspraken te maken over 
de compensatieverplichting als gevolg 
van het laten vervallen van de 
voetgangersbrug in overleg met 
portefeuillehouder verkeer. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a) communicatie richting de buurt adequaat wordt opgepakt; 
b) het vraagstuk rondom de Amalialaan wordt meegenomen in 
de aanpak van het mobiliteits- en ontsluitingsvraagstuk kern 
Margraten; 
c) een onderzoeksvoorstel aangaande de trillingen die 
aanwonenden ervaren nader wordt voorbereid; 
2. Conform advies besloten 
 

17 Totaalplan Meschermolen 1 
Eijsden (Mesch) 

1. Op basis van het toeristisch concept 
medewerking te verlenen aan de 
realisatie van de 6 tipitenten onder 
voorwaarden van GKM-uitwerking, 
opheffing spuitzone en advies van de 
themagroep VTE-ZL. 

2. Geen medewerking te verlenen aan de 
overige planonderdelen. 

1. Conform advies besloten 
2. Vooralsnog niet akkoord wordt gegaan met de andere 
planonderdelen, met dien verstande dat in overleg met de 
initiatiefnemers nadere verdieping plaatsvindt rondom het 
toeristisch concept van het overige deel van het plan. 
3. Niet akkoord. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

3. Indien de initiatiefnemer open staat om 
de bestemming van de agrarische 
bestemming van de loods te wijzigen 
naar een woon+recreatiebestemming 
(aansluitend op het overig erf) kunnen 
mogelijkheden worden verkend voor 
het toestaan van extra 
recreatieverblijven. 

 

18 Coronafonds: invulling thema 
herdenken met corona 
stilteplek 

1. Akkoord geven (onder voorbehoud van 
verlening van omgevingsvergunning) 
voor de realisatie van een 
(corona)stilteplek in de vorm van een 
ronde bank en een zwaluwtoren op 
een landschappelijke locatie met 
uitzicht op de Bemelerberg; 

2. Het afdelingshoofd te mandateren tot 
het nemen van het besluit tot het 
aangaan van een overeenkomst met 
initiatiefnemers en de vogelwerkgroep 
Bemelen ter verdere uitwerking van de 
uitgangspunten van dit collegevoorstel; 

3. Principe akkoord geven om elementen 
aan het rondje Bemelen toe te voegen 
(opwaardering) met een link met deze 
(corona)stilteplek. 

 

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

19 Planmatige vervanging 
openbare verlichting 2022 

1. Op basis van bijgevoegde offerte aan 
Spie opdracht verlenen voor de 
beleidsmatige vervanging van de 
openbare verlichting voor het jaar 
2022 ad.     € 135.000.  

2. Opdracht te geven voor het aanstralen 
van de kerk in Noorbeek. 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

3. Opdracht te geven voor het anders 
aanstralen van de St Martinuskerk in 
Eijsden.  

4. De voormalig klok bij de kerk in 
Rijckholt niet aanstralen; 

5. Mandaat voor het afdelingshoofd om 
de planmatige vervanging te 
accorderen en aanstralen kerk 
Noorbeek en kerk in Eijsden anders 
aanstralen. 

 

20 Plaatsingsbeleid publieke 
laadpalen 

Instemmen met Visie en plaatsingsbeleid 
Laadinfrastructuur en participatietraject 

Conform advies besloten, met dien verstande dat ook dhr. M. 
Gerritsen als portefeuillehouder wordt vermeld. 

21 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. 

 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 

22 Bestuurlijke inrichting OBS 
Mesch 

1. Kennis nemen van de presentatie 
VOSABB; 

2. Als intern toezichthouder van OBS 
Mesch wordt een positief advies 
afgegeven richting bestuurder van 
OBS Mesch ten behoeve van het 
voorgenomen bestuurlijk besluit om 
over te gaan tot het sluiten van een 
intentie overeenkomst met stichting 
Kom-leren. 

 

1. Voor kennisgeving  
    aangenomen. 
2. Conform advies besloten 
 
Wethouder Piatek heeft niet deelgenomen aan de beraad-
slagingen en besluitvorming. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

23 Aanvullend budget 
exotenbestrijding 
 

Het advies luidt: 
1. Af te wijken van het aanbestedings-

beleid m.b.t. deelname aan de pilot 
2. 37.500 euro opnemen in de 2e Burap 

als extra budget voor 2022; 
3. In te stemmen met de structurele 

budget verhoging van € 37.500 per 
jaar en op te nemen in de 
meerjarenbegroting; 

 
1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 
3. Niet akkoord, met dien verstande dat bij het samenstellen 
van de meerjarenbegroting 2023 - 2026 als begrotingsvoorstel 
ter afweging wordt opgenomen om structureel het budget voor 
exotenbestrijding te verhogen met 37.500 euro 
 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 2-8-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De loco-burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Mr. J.E.M. Custers 
 


