
      

 

Notulen Collegevergadering 4-10-2022 
 

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) 
 
Afwezig: 
 
Kool, Drs. J.M.F. (Loco-secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 4-10-
2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 27-9-
2022 

Vaststellen Conform advies besloten 

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

4 Stand van zaken projecten 
Q3 2022 afdeling openbare 
ruimte: team projecten 

1. Kennis nemen van de stand van zaken 
projecten 

2. Instemmen met het informeren van de 
Raad via een raadsinformatiebrief 

1. Voor kennisgeving aangenomen 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
• de brief moet worden aangepast in overleg met de 

portefeuillehouder 
• aangeven wat op stand (saldo) op basis van dit 

kwartaalbericht is 
• nagaan of in de volgende kwartaalberichten een prognose 

van de lopende plannen kan worden gegeven 
• sturen op het inzetten van een verplichtingen-administratie 

bij het volgende kwartaalbericht 
 

5 Raadsinformatiebrief inzake 
informeren Raad verhoging 
energietoeslag 

Instemmen met het informeren van de  
Raad betreffende de verhoging van de  
energietoeslag en daarmee gewijzigde  
beleidsregels. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
openstelling van de termijn voor aanvragen wordt verlengd tot 
1 juni 2023. 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Raadsinformatiebrief inzake 
resultaten motie 
Mondzorgkaravaan 

1. Instemmen met het informeren van de 
raad middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief inzake de resultaten 
van de motie 'Mondzorgkaravaan'. 

2. Brief aan de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 
kennisgeving aannemen. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat één 
zinsnede in raadsinformatiebrief wordt aangepast 

2. Conform advies besloten 

7 Beantwoording vragen artikel 
36 RvO 
 

Instemmen met de concept artikel 36  
beantwoordingsbrief betreffende de  
landschappelijke ontwikkelingen  
buitengebied 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
beantwoording van vraag 3 wordt aangepast. 

8  Planontwikkeling Slakweg 
Gronsveld 

1. Kennis nemen van de presentatie voor de 
raad 4 oktober 2022; 

2. Instemmen met de projectopdracht 
Slakweg Gronsveld 

3. Instemmen met het sluiten van de 
intentieovereenkomst met Laudy 
Ontwikkeling BV inzake de ontwikkeling 
van het plan Slakweg Gronsveld 

4. Instemmen met het instellen van een 
Stuurgroep voor dit project, waar de 
wethouder Ruimtelijke ordening en de 
wethouder Verkeer  aan deelnemen. 

 

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

9 Herinrichting infrastructuur 
ontwikkeling Kampweg 

1. In stemmen met het concept bestek en 
over gaan tot het realiseren van het 
definitief bestek betreffende de 
herinrichting infrastructuur ontwikkelingen 
Kampweg; 

2. Overgaan tot de aanbesteding van het 
werk; 

3. Hoofd openbare ruimte mandateren voor 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat extra 
aandacht wordt gevraagd voor de veiligheid voor de 
fietsers. 

2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

de opdrachtverstrekking van de 
uitvoering, mits positief gunningsadvies 
van adviesbureau Verbeek. 

 

10 Principeverzoek 
Julianastraat 12 Gronsveld 

Besluiten om geen medewerking te  
verlenen aan het principeverzoek voor  
het uitbreiden van het woonhuis gelegen  
Julianstraat 12 Gronsveld 

Aangehouden. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 11-10-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox 
 


