
      

 

Notulen Collegevergadering 9-8-2022 
 

Aanwezig: 
 

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) 
 
Afwezig: 
 
Cox, Drs. G.J.M. (Burgemeester) 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 9-8-2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 2-8-2022 
en 4-8-2022 

Vaststellen. Conform advies besloten 

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

4  Principeverzoek Heiweg 15 
Sint Geertruid 

1. Principemedewerking te verlenen 
aan het juridisch-planologisch 
vastleggen van de beëindiging van 
de veehouderij Heiweg 15 vanwege 
de mogelijke deelname van de 
initiatiefnemers aan de vrijwillige 
provinciale opkoopregeling. 

2. Principemedewerking te verlenen 
aan het omvormen van het agrarisch 
bedrijf tot bedrijf met nieuwe 
bedrijfsvoering, bestaande uit een 
combinatie van agrarische en 
verblijfsrecreatieve onderdelen, met 
inachtneming dat in het verdere 
proces nadere verdieping rondom de 
planontwikkeling dient plaats te 
vinden en planologische 
haalbaarheid getoetst worden 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Principeverzoek 
Scheulderdorpsstraat 95 
Scheulder 

1. Principemedewerking te verlenen 
aan het juridisch-planologisch 
vastleggen van de beëindiging van 
de veehouderij Scheulderdorpsstraat 
95 vanwege de mogelijke deelname 
van de initiatiefnemers aan de 
vrijwillige provinciale opkoopregeling. 

2. Principemedewerking te verlenen 
aan het verkleinen van de agrarische 
bedrijfsbestemming en vormwijziging 
van het bouwvlak voor het realiseren 
van een nieuwe loods, , met 
inachtneming dat in het verdere 
proces nadere verdieping rondom de 
planontwikkeling dient plaats te 
vinden en planologische 
haalbaarheid getoetst worden 

3. In overleg treden met de 
initiatiefnemer en voor te stellen om 
te zoeken naar mogelijkheden: 

a. ter voorkoming van monocultuur en 
grootschaligheid van de 
voorgestelde akkerbouw. 

b. om te komen tot een ecologische 
verantwoorde wijze van teelt.  

c. passende inbedding van de 
wandelverbinding over de gronden 
tussen Scheulder en het Gerendal 

 
 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Overeenkomst monument 
Liberation Route Europe 

Instemmen met het aangaan van de  
overeenkomst betreffende het  
monument “Liberation Route Europe” 

Conform advies besloten 

7 Aanbesteding Onderhoud 
Wegen Open Posten 
Tendernet 

1. Het bestek met kenmerk 22274.1 
bestek vast te stellen; 

2. Instemmen met het houden van een 
aanbesteding “groot onderhoud 
wegen” via Tenderned conform 
aanbestedingsbeleid;  

3. Op basis van laagste prijs gunnen 
4. Het afdelingshoofd mandateren om 

de technische deelopdrachten te 
tekenen. 

 

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

8 Subsidie 800 jaar Sint 
Geertruid 

Op grond van het bepaalde in artikel 65  
Bijzondere gevallen een incidenteel  
subsidie plus jubileumbijdrage verlenen  
van maximaal € 1.000,00 ten behoeve  
van de organisatie van het weekend in  
september 2022. 

Conform advies besloten. 
 
Wethouder Custers heeft niet deelgenomen aan de 
beraadslagingen en de besluitvorming. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 23-8-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Drs. G.J.M.  Cox



      

 

 


