
      

 

Openbare notulen Collegevergadering 6-9-2022 
 

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 6-9-2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 30-8-
2022 

Vaststellen Conform advies besloten 

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

4 Raadsinformatiebrief Lijn 50 
stand van zaken 
Omgevingswet 

Instemmen met bijgevoegde  
raadsinformatiebrief omtrent de stand van 
zaken van de Omgevingswet en deze te  
verzenden naar leden van de  
gemeenteraad en de burgerraadsleden. 
 
 
 

Conform advies besloten, met verwerking van tekstuele 
aanpassing. 

5 GR Omnibuzz: wijziging 
afrekensystematiek 

1. Kennis te nemen van het besluit van het 
Algemeen Bestuur Omnibuzz d.d. 6 juli 
2022 inzake een voorgenomen wijziging 
GR Omnibuzz met betrekking tot artikel 
18: afrekensystematiek.  

2. Te besluiten voornemens te zijn de GR 
conform punt 1 te wijzigen. 

3. Dit voornemen middels het bijgevoegde 
raadsvoorstel kenbaar te maken aan de 
gemeenteraad.  

4. De raad te verzoeken om al dan niet een 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

zienswijze aangaande de voorgenomen 
wijziging te formuleren en deze eventuele 
zienswijze kenbaar te maken bij het 
Algemeen Bestuur van Omnibuzz. 

 
 

6 Beroepschrift Eijsden-
Margraten gecombineerde 
vergunningaanvraag 
Windturbine Electrabel Knauf 
Visé. 

1. In te stemmen met het instellen van 
beroep tegen de verleende vergunning 
 Windturbine Electrabel Knauf Visé 
conform bijgevoegd beroepschrift; 

2. De partnergemeenten Maastricht & Lijn-50 
informeren over het ingediende 
beroepschrift namens Eijsden-Margraten. 

 
 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 

7 Toezicht en handhaving 
blauwe zone winkelcentrum 
Eijsden 
 

Het college wordt gevraagd in te  
stemmen met toezicht en handhaving op 
het gebruik van de parkeerschijf in de  
blauwe zone winkelcentrum te Eijsden. 

Aanhouden, met dien verstande dat portefeuillehouder 
Verkeer en portefeuillehouder RO dit vraagstuk verder 
oppakken, waarbij portefeuillehouder RO allereerst contact 
legt met Rialto om onderhavig vraagstuk te bespreken. 
 
 
 

8  Bredeweg 29-29a Banholt 1. In te stemmen met de vormvrije 
beoordelingsnotitie m.e.r., inhoudende dat 
geen belangrijke nadelige milieugevolgen 
optreden en er dus geen m.e.r. 
(beoordeling) nodig is; 

2. In te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Bredeweg 29-29a te 
Banholt: kenmerk 
NL.IMRO.1903.BPBUI6262NX29-ON01; 

3. Het ontwerp bestemmingsplan met ingang 
van 15 september 2022 gedurende zes 
weken ter inzage leggen. 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
4. Conform advies besloten 
5. Conform advies besloten 
6. Voor kennisgeving aangenomen, met dien verstande dat 
er een beknopte memo wordt aangeleverd rondom 
werkwijze GKM. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

4. In te stemmen met het beeldkwaliteitsplan 
5. In te stemmen met de uitgangspunten voor 

de nog te sluiten anterieure overeenkomst 
6. Kennis te nemen van het advies van de 

gemeentelijke kwaliteitscommissie i.r.t. de 
uitwerking van het GKM 

 
 
 

9 Instellen taskforce wonen instemmen met het instellen van de  
Taskforce Wonen 

Conform advies besloten 

10 Besluit op bezwaar inzake de 
weigering van de 
omgevingsvergunning voor 
het bouwen van een garage 
met carport op het perceel 
Kasteellaan 13 in Eijsden 

1. Het bezwaar inzake de weigering van de 
omgevingsvergunning voor het bouwen 
van een garage met carport op het perceel 
Kasteellaan 13 in Eijsden ontvankelijk 
verklaren; 

2. Het bezwaar inzake de weigering van de 
omgevingsvergunning voor het bouwen 
van een garage met carport op het perceel 
Kasteellaan 13 in Eijsden ongegrond 
verklaren; 

3. Niet over te gaan tot het vergoeden van 
proceskosten als bedoeld in artikel 7:15 
Awb, daar geen aanleiding is tot 
vergoeding hiervan. 

 
 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

11 Specifieke Uitkering 
IJsbanen en Zwembaden 
(SPUK) 

1. Voor stichting SWEM via DUS-I een 
compensatie voor het exploitatietekort 
aanvragen. 

2. De in bijlage 1 opgenomen brief 
ondertekenen en verzenden aan stichting 
SWEM. 

3. De in bijlage 3 opgenomen volmacht 
invullen en ondertekenen. 

 
 

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

12 Regionale aanbesteding 
beeldmateriaal 

1. Deel te nemen aan de regionale 
aanbesteding voor verwerving van 
beeldmateriaal.  

2. De hiertoe opgestelde akkoordverklaring 
van de gemeente Heerlen te 
ondertekenen. 

 
 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afsluiten geldlening Aantrekken langlopende geldlening ter  
grootte van totaal ± € 20 miljoen en ons  
laten bijstaan/adviseren door bureau  
Zanders 
 
 
 

Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

14 Art. 36 vraag strategische 
grondaankopen 

Instemmen met bijgevoegde  
antwoordbrief op vervolgvragen van  
raadslid 

Conform advies besloten 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 13-9-2022 

 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox 
 


