
      

 

Openbare notulen Collegevergadering 27-9-2022 
 

Aanwezig: 
 

Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Weling, Drs. J.L.J.M. (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Gerritsen, M.J.G. (Wethouder) 
Kool, Drs. J.M.F. (Loco-secretaris) 
 
Afwezig: 
Cox, Drs. G.J.M. (Burgemeester) 
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder) 
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 27-09-
2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 20-09-
2022 

Vaststellen.  Conform advies besloten 

3 Artikel 36 overzicht  Instemmen met het overzicht. Conform advies besloten, met dien verstande dat de Art. 36 
vragen van de heer Boon inzake Buitengebied op naam van 
portefeuillehouder dhr. Custers wordt gezet 
 
 

4 Anterieure overeenkomst 
behorende bij de 
herontwikkeling met 
woningbouw van de locatie 
Bovenstraat 19-21 te 
Noorbeek. 

1. Instemmen met bijgevoegde 
(concept) anterieure 
overeenkomst voor het 
woningbouwplan a.d. 
Bovenstraat 19-21 te 
Noorbeek. 

2. Wethouder Custers 
mandateren om met exploitant 
overeenstemming te bereiken 
over de definitieve anterieure 
overeenkomst die in lijn is met 
bijgevoegde concept 
overeenkomst. 

 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat de  
portefeuillehouder gemandateerd wordt voor (a) het doorvoeren 
van tekstuele wijzigingen in de geest van voorliggende 
overeenkomst en (b) verdere concretisering van art. 6.1. 
 
 

5 Het verbouwen van de 
monumentale woning op de 
locatie Provincialeweg 30, 
6255 NV Noorbeek. 

1. Besluit ontwerp 
omgevingsvergunning 
vaststellen voor het verbouwen 
van de monumentale woning 
op de locatie Provincialeweg 

1. Conform advies besloten, met verwerking van tekstuele 
aanpassingen. 
2. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

30, 6255 NV Noorbeek. 
2. Als er geen zienswijze worden 

ingediend de definitieve 
vergunning verlenen. 

6 Verlenging JOGG (gezonde 
jeugd, gezonde toekomst) 
2022, 2023, 2024. 

Instemmen met een tweede 
verlenging van 3 jaar inzake de 
deelname aan JOGG Nederland: 
2022 t/m 2024 

Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a) wethouder Piatek gemandateerd wordt om de overeenkomst 
aan te gaan; 
b) nader overleg wordt in gepland rondom het in beeld brengen 
van de effecten van de reeds gedane inspanningen en in deze 
inzichtelijk gemaakt wordt een kosten/baten analyse. 
 
 

7 Subsidieaanvraag 2022 e.v. 
BNMO afdeling Limburg 

Met ingang van 2022 BNMO 
afdeling Limburg een subsidie 
beschikbaar te stellen van 
maximaal € 50,00 per deelnemer 
uit onze gemeente. 

Conform advies besloten 

8 Jaarverslag OBS Mesch 
 

Instemmen met: 
1. Concept jaarverslag intern 

toezichthouder ( onderdeel 
jaarverslag) 

2. Jaarverslag 2021 OBS Mesch 
 
 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 

9 Afstemming glasvezel 
wijkkasten (POP). 

Goedkeuring te verlenen aan de 
vijf ambtelijk voorgestelde 
wijkkasten (POP) t.b.v. het 
glasvezelnetwerk. 

Aanhouden. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Vastgesteld in de B&W vergadering 04-10-2022 

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


