
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 1-11-2022 
 

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 1-11-
2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 18-10-
2022 

Vaststellen.  Conform advies besloten 

3 Artikel 36 vragen  Instemmen met het overzicht. Conform advies besloten, met dien verstande dat verzocht wordt 
om de reactie op nog openstaande vragen met klem af te 
handelen en voor wat de openstaande vraag van 03.07.2022 
betreft, zonodig een tussenbericht te sturen. 
 

4 Raadsvoorstel inzake 
ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen voor de 
aanvraag omgevingsvergun-
ning voor het realiseren van 
een paardenstal op de 
locatie Ingberweg 5 6269NG 
Margraten. 

De raad, conform bijgevoegd 
raadsvoorstel, voorstellen om: 
1. Een ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor de 
omgevingsvergunning afwijken van 
het bestemmingsplan voor het 
realiseren van een paardenstal op de 
locatie Ingberweg 5 6269NG 
Margraten; 

2. De onder 1 bedoelde 
ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen aan te merken als 
definitieve verklaring van geen 
bedenkingen als er geen zienswijzen 
op de ontwerpverklaring worden 
ingediend. 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat het 
raadsvoorstel tekstueel aangescherpt wordt. 
2. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Verzoek tot reparatie 
aanvraagdatum eenmalige 
energietoeslag 2022 

1. Het collegebesluit d.d. 4 oktober 2022 
(598802) te wijzigen waarmee de 
aanvraagdatum eenmalige 
energietoeslag 2022 blijft gehandhaafd 
op 31 oktober 2022 in plaats van 1 juni 
2023; 

2. De Raad te informeren middels een 
Raadsinformatiebrief (RIB) over de 
geldende aanvraagdatum eenmalige 
energietoeslag. 

 

Aanhouden 

6 Principeverzoek Moerslag 32 
Sint Geertruid 

1. Principemedewerking te verlenen aan 
het principeverzoek onder 
voorwaarden, met uitzondering van de 
planonderdelen genoemd onder 
besluitpunt 2. 

2. Geen medewerking aan de 
parkeerplaats in de voorgestelde vorm 
en op dit moment geen medewerking 
voor het realiseren van de 2e 
bedrijfswoning en de extra privé in- en 
uitrit. 

 
 
 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
uitgaande brief richting initiatiefnemer voorgelegd wordt aan het 
College. 
2. Conform advies besloten 

7 Vervolg kerkenvisie Eijsden-
Margraten 

Op basis van de uitkomsten van het 
gesprek dat op 20 september j.l. heeft 
plaatsgevonden met diverse 
kerkbesturen, opdracht te verstrekken 
(conform ingediende offerte) aan de RO-
groep, aangaande het opstellen van een 
kerkenvisie. 
 

Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

8 Intentieverklaring Voldoende 
Zoetwater 

1. Kennis te nemen van de 
intentieverklaring Voldoende 
Zoetwater. 

2. Portefeuillehouder Water te 
mandateren om de intentieverklaring 
Voldoende Zoetwater te ondertekenen. 

 

1. Voor kennisgeving aangenomen 
2. Conform advies besloten 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 8-11-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Drs. G.J.M. Cox 
 


