
      

 

Openbare notulen Collegevergadering 13-9-2022 
 

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 13-9-2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 6-9-2022 

Vaststellen. Conform advies besloten 

3 Artikel 36 vragen  Instemmen met het overzicht. Conform advies besloten, met dien verstande dat verzocht wordt 
om ten aanzien van de art. 36 vragen aangaande 
Bergenhuizerweg een tussenbericht verzonden wordt richting 
indieners. 

4 Controleprotocol en 
normenkader 2022 

Het College wordt geadviseerd: 
1. Het controleprotocol en normenkader 

2022 ter vaststelling aan de Raad voor 
te leggen. 

2. De interne regelgeving van de 
gemeente Eijsden-Margraten met 
betrekking tot de drie decentralisaties 
voor 2022 uit te sluiten van het 
normenkader (dit is afgestemd met de 
externe accountant) 

 
 
 
 
 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Raadsvoorstel Bestemmings-
plan Waterrijk 3 Gronsveld 

1. In te stemmen met de nota 
ambtshalve wijzigingen; 

2. De raad voor te stellen om conform 
het bijgevoegde raadsvoorstel en 
raadsbesluit het bestemmingsplan 
Waterrijk 3 Gronsveld 
(NL.IMRO.1903.BPLKOM1101-VG01) 
gewijzigd vast te stellen; 

3. De raad voorstellen Gedeputeerde 
Staten te verzoeken de bekendmaking 
van het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan 'Waterrijk 3 
Gronsveld' eerder te mogen 
bekendmaken dan op grond van 
artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke 
ordening bepaald is; 

4. De raad voorstellen geen 
exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet 
ruimtelijke ordening vast te stellen. 

 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat  
(a) de aanleiding en het reeds doorlopen proces beter in het 
voorstel wordt opgenomen en: 
(b) op onderdelen de tekst van het raadsvoorstel nader 
gescreend wordt. 
3. Conform advies besloten 
4. Conform advies besloten 

6 Raadsvoorstel Bestuurs-
opdracht Gebiedsontwikkeling 
Stationsgebied Eijsden en 
omgeving en Beantwoording 
brief Burgerinitiatief Knooppunt 
Station Eijsden 

1. De raad voorstellen, conform 
bijgevoegd raadsvoorstel om: 

 ● Het college opdracht te geven om, 
conform de bestuursopdracht 
Gebiedsvisie Stationsgebied en 
omgeving te komen tot een 
Gebiedsvisie voor het Stationsgebied 
en omgeving en deze ter vaststelling 
aan de raad voor te leggen Q1/Q2 
2025. 

 ● Twee leden uit de raad aan te wijzen 
als lid van de Stuurgroep 
Stationsgebied en omgeving. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a) de plangrens opgerekt wordt richting Hutweg 
b) eerdere besluitvorming en communicatie richting raad rondom 
het al dan niet realiseren van een brug over de A2 in beeld 
gebracht wordt. 
2. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 ● De wethouders Custers en Weling 
vanuit het college aan te wijzen als 
leden van de Stuurgroep 
Stationsgebied en omgeving.  

2. Het burgerinitiatief te berichten 
conform bijgevoegd schrijven en de 
raad van deze beantwoording in 
kennis stellen. 

 

7 Artikel 36 vragen inzake 
Holstraat van de PRO-fractie 

De artikel 36 vragen van de PRO-fractie 
inzake de Holstraat beantwoorden 
middels bijgevoegde brief 

Conform advies besloten, met dien verstande dat laatste alinea 
tekstueel wordt aangepast. 

8 Advies aan raad mbt 
participatieverordening 

De raad adviseren om in de besluit-
vorming de effecten op de organisatie 
mee te wegen. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a) nog nadere inhoud gegeven moet worden aan de 
participatieverordening en een oproep gedaan wordt om de 
continuïteit van de bemensing te borgen, hetgeen ook richting de 
raad door portefeuillehouder toegelicht zal worden; 
b) de lay-out van het raadsvoorstel nader gecheckt wordt; 
c) in beeld gebracht wordt hoeveel budget voor participatie de 
komende jaren opgenomen is in de begroting. 
 

9 Aanbesteding gemeentelijke 
informatie in weekblad vanaf 
2023 

Instemmen met: 
1. Het overgaan tot een aanbestedings-

traject voor de wekelijkse uitgave van 
de gemeentelijke informatie in een 
weekblad 

2. Een raamcontract voor de periode van 
2 jaar (vanaf 01-01-2023), met de 
optie om 3 x 1 jaar te verlengen. 

 

Aanhouden 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

10 Eindafrekening project LDV 
Hoogstraat-St.Jozefstraat te 
Oost Maarland 

1. Kennis te nemen van de financiële 
eindafrekening van het project 
'Levensduurverlengend onderhoud 
Hoogstraat-St.Jozefstraat te Oost 
Maarland'; 

2. Het resterende krediet wegen van € 
29.303 vooralsnog aan te houden in 
afwachting van de uitspraak 
onafhankelijke commissie Bezwaar en 
beroep inzake het eventueel 
verplaatsen van de afsluitpaaltjes in 
het doodlopend deel van de 
St.Jozefstraat; 

3. Na uitvoering sub 2. het resterende 
krediet terug te storten in het 
investeringsbudget MIP wegen. 

 
 

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

11 Aanbesteding MIP project 
Trichterweg / Hoenderstraat in 
Margraten 

1. Kennis nemen van bestek incl. 
ontwerptekeningen en overige bijlagen 
van het project ‘Trichterweg - 
Hoenderstraat’ in Margraten; 

2. Het tekort te dekken uit de 
restkredieten MIP wegen en MIP 
riolen; 

3. Akkoord gaan om het project 
meervoudig onderhands aan te 
besteden en hiervoor zeven 
aannemers uit te nodigen;  

4. Akkoord gaan met het EMVI 
gunningcriteria ‘laagste prijs’; 

 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

12 Weigering aanvraag 
omgevingsvergunning Vroenhof 
1A in Eijsden 

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

Conform advies besloten, met dien verstande dat er een 
Beleidsnotitie met richtlijnen wordt opgesteld dat in de toekomst 
gehanteerd kan worden als beleidskader. 
 

13 Vaststellen gewijzigde 
beleidsregels eenmalige 
energietoeslag 2022 

1. Instemmen met de gewijzigde 
beleidsregels eenmalige 
energietoeslag 2022 

2. Instemmen om het totaalbedrag aan 
de inwoners uit te betalen en de 
uitvoeringskosten ten laste te brengen 
van de eigen organisatie. 

3. Instemmen om de vigerende 
beleidsregels na vaststelling in te 
trekken. 

 

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

14 Besluit bevoegdheidsverdeling 
schuldhulpverlening 

In te stemmen met bijgevoegd besluit 
bevoegdheidsverdeling 
schuldhulpverlening Eijsden-Margraten / 
Kredietbank Limburg 2022 e.v. 

Conform advies besloten 

15 Subsidieaanvraag 
beeldbepalend pand kerk 
Rijckholt, Rijksweg 186 
Gronsveld 
 

Het verlenen van een subsidiebedrag 
van € 8.500,00 voor restauratie en 
instandhouding van het beeldbepalend 
pand kerk Rijckholt, Rijksweg 186 in 
Gronsveld in het kader van de 
gemeentelijke Subsidieverordening 
Cultureel Erfgoed. 
 

Conform advies besloten 

16 Uitwegen ontwerp Mariadorp Het wijzigen van de Beleidsregels 
Vergunningverlening Uitweg, door middel 
van het toevoegen van Hoofdstuk 6 voor 
uitwegen in Mariadorp, ter beoordeling 
van nieuwe omgevingsvergunning-

Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

aanvragen voor uitwegen. 
 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 20-09-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Drs. G.J.M. Cox 
 


