
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 8-11-2022 
 

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 8-11-
2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 1-11-
2022 

Vaststellen. Conform advies besloten. Naar aanleiding van de notulen volgt 
volgende week een collegevoorstel aangaande de 
energietoeslag. 
 

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

4 Wijziging GR Omnibuzz: 
zienswijze begrotings-
wijziging en raadstoestem-
ming wijziging GR 

De raad voor te stellen om; 
1. toestemming te verlenen om de 

gemeenschappelijke regeling 
Omnibuzz te wijzigen conform het 
bijgevoegde concept-wijzigingsbesluit. 

2. Kennis te nemen van de aangepaste 
begroting 2023-1 en 
meerjarenperspectief 2024 – 2026. 

3. Geen zienswijze in te dienen op de 
concept begrotingswijziging 2023 en 
meerjarenperspectief 2024-2026. 

 

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

5 Waterprogramma 2023-2027 1. De raad voor te stellen het 
waterprogramma 2023-2027 middels 
bijgevoegd raadsvoorstel te laten 
vaststellen. 

2. Portefeuillehouder Duurzaamheid en 
Water te mandateren om de aanvraag 
Tijdelijke Impulsregeling 
klimaatadaptatie 2021-2027 te 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

ondertekenen. 

6 Zienswijze Functioneel 
Leeftijdsontslag VRZL 

De raad voor te stellen als zienswijze 
kenbaar te maken, dat de raad kan 
instemmen met de taakstelling inzake 
het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) 
Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). 
 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de zin over de 
verdeelsleutel irt het gemeentefonds in het collegevoorstel 
verwijderd wordt aangezien dit niet aan de orde is. 
 

7 Budgetoverhevelingen 2022 
naar 2023 

1. Kennis nemen van de door de 
vakafdelingen voorgestelde 
overhevelingen van budgetten van 
2022 naar 2023, alsmede het advies 
van Financiën hierop. 

2. Op basis van het advies van financiën 
€ 669.069 (1,3,4,5,6,7,8,9, 12 
overhevelen naar 2023 en € 39.175 
(punt 3 en 11) niet overhevelen. 

3. Budgetoverhevelingen ter vaststelling 
aan de raad aanbieden. 

 

1. Voor kennisgeving aangenomen 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a) onderbouwing uitgave Samenklank volgt; 
b) budget Consulent Welzijn niet wordt overgeheveld omdat 
middelen in Staat B opgenomen zijn voor de jaren 2023 en 2024; 
c) de middelen Team Heuvelland (122.000 euro) overgeheveld 
worden onder de voorwaarde dat in Q1 2023 een onderbouwd 
plan volgt dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad 
als basis om de bestedingsdoelen te concretiseren. 
3. Conform advies besloten met inachtneming van adviesbesluit 
2. 

8 Raadsvoorstel 2e 
bestuursrapportage 2022 

1. De 2e bestuursrapportage 2022 ter 
vaststelling aan de raad aan te 
bieden; 

2. Aan de raad voor te stellen het saldo 
2022 mee te nemen in de jaarrekening 
2022; 

3. De budgetneutrale programma 
overschrijdende raadswijziging ter 
vaststelling aan de raad aanbieden; 

4. De budgetneutrale wijziging binnen de 
programma’s vaststellen; 

5. De raad kennis laten nemen van de 
stand van zaken van de 
overhevelingen 2021-2022. 

1. Conform advies besloten, met verwerking van de 
geactualiseerde lijst van overhevelingen (zie besluit 07). 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
4. Conform advies besloten 
5. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

 

9 Raadsvoorstel: 
Belastingverordeningen 
2023: Riool, ozb, leges, 
forensenbelasting en 
Regeling kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen 
2023 Eijsden-Margraten 

Instemmen met het ter vaststelling 
aanbieden aan de Raad van: 

1. De verordening op de heffing en 
invordering van rioolheffing 2023; 

2. De verordening op de heffing en 
invordering van leges 2023; 

3. De verordening op de heffing en 
invordering van onroerende 
zaakbelastingen 2023 (wordt 
nagezonden) 

4. De verordening op de heffing en 
invordering van forensenbelasting 
2023 (wordt nagezonden) 

5. Regeling kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen 2023 Eijsden-Margraten 

 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 
5. Conform advies besloten 
 
College en raadsvoorstel OZB en woonforensen volgt separaat 

10 Art. 36 vragen inzake 
mountainbikeroutes 

Instemmen met beantwoording op artikel 
36 vragen inzake mountaibikeroutes 
Eijsden-Margraten. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de reactie 
tekstueel nader wordt aangescherpt. 

 

11 Raadsinformatiebrief 
Meerjareninvesteringsplan 
infrastructuur en 
onderhoudsplan wegen 2023 
 

Bijgevoegde raadsinformatiebrief ter 
kennisname sturen aan de leden van de 
gemeenteraad. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat ambtelijk 
nadere uitleg volgt richting wethouder Weling en Gerritsen en de 
raadsinformatiebrief tekstueel wordt aangepast. 
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12 Aanbestedingsresultaat, 
gunning en 
raadsinformatiebrief project 
Trichterweg / Hoenderstraat 
in Margraten. 

1. Kennis nemen van het 
aanbestedingsresultaat project 
′Rehabilitatie Trichterweg / 
Hoenderstraat in Margraten′. 

2. Het project ′Rehabilitatie Trichterweg / 
Hoenderstraat′ gunnen aan de laagste 
inschrijver. 

3. Instemmen met de 
raadsinformatiebrief voor het project 
′Rehabilitatie Trichterweg / 
Hoenderstraat in Margraten′. 
 

1. Voor kennisgeving aangenomen 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
geanonimiseerde versie nader wordt bijgesteld. 

13 Aanvraag 
omgevingsvergunning 
Mheerelindje 2 Noorbeek 

Het verlenen van de 
omgevingsvergunning voor de realisatie 
van 2 woningen bij Camping Natuurlijk 
Limburg, Mheerelindje 2 in Noorbeek 
onder de voorwaarde dat: 
 ● de buitenruimtes bij de woningen niet 

aangemerkt en gebruikt worden als 
verblijfruimte (terras, tuin of andere 
buitenruimte bedoeld voor bij de 
woning); 

 ● een afscherming wordt gerealiseerd bij 
beide voordeuren om mogelijke drift in 
de woning te voorkomen. 

Conform advies besloten 

14 Principeverzoek Rijksweg 
52-52a Gronsveld 
 

Geen principemedewerking te verlenen 
aan het principeverzoek voor het 
realiseren van 8 zelfstandige 
wooneenheden op het perceel Rijksweg 
52-52a te Gronsveld. 
 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
argumentatie wordt verrijkt. 
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15 Last onder dwangsom 
Gasthuis 3 Bemelen 

1. Het college wordt ten aanzien van het 
handhavingsbesluit geadviseerd als 
volgt te besluiten:  

a. de eigenaar van het resort te gelasten 
uitvoering te geven aan het 
landschapsplan; 

b. de eigenaar van het resort te gelasten 
uitvoering te geven aan het advies 
groen; 

c. hiervoor de termijn te volgen die in het 
advies groen staat genoemd; 

d. een dwangsom van € 10.000 per week 
met een maximum van € 100.000 te 
laten verbeuren als de genoemde 
overtredingen niet binnen de 
begunstigingstermijn zijn beëindigd; 

e. op grond van artikel 5.18 Wabo geldt 
dit besluit ook voor de 
rechtsopvolger(s) van de eigenaar van 
het resort. 

2. Het college wordt geadviseerd te 
besluiten om de aanvraag om 
handhaving af te wijzen ten aanzien 
van de punten 1 en 3 (illegale 
bouwactiviteiten en kleur daklijsten en 
kozijnen) en de aanvraag om 
handhaving toe te wijzen ten aanzien 
van punt 2 (verzoek tot naleving van 
toezeggingen inzake landschappelijke 
inpassing) 
 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 
 
Additioneel: Inzichtelijk maken hoe mandatering is geregeld 
rondom handhaving en opleggen dwangsommen. 
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16 Omgevingsvergunning 
Heiligerweg Margraten 

Het verlenen van de omgevings-
vergunning met voorschriften 
Heiligerweg MGT02 H 132 Margraten 
(2022-040368) 

Conform advies besloten 

17 Nieuwe overeenkomst 
weekblad 

Publicaties van gemeentelijke informatie 
gunnen aan weekblad De Etalage voor 
een periode van 2 jaar met mogelijkheid 
tot verlenging van 3 x 1 jaar. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de financiële 
tabel wordt aangepast. 

18 Gunning in kader van 
aanbesteding GT-Print 

1. De voorlopige gunning GT print op 
basis van de uitgevoerde 
minicompetitie toe te kennen aan 
Bechtle Group NL Public B.V. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de financiële 
tabel wordt aangepast. 

19 Inzet MBO coach Instemmen met: 
1. Het aanstellen van de regionale MBO 

Coach Maastricht-Heuvelland per 1 
aug 2022. 

2. Bijdrage aug- dec 2022 ad € 2.545,- 
(1e helft schooljaar 22-23) 

3. Structureel beschikbaar stellen vanaf 
2023 € 6.107,-. 
 

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

20 Regiodeal Burgemeester en wethouders besluiten: 
1. de analyse van Zuid-Limburg en het 

hiertoe ontwikkelde programma  
    ‘’inGenieus, Groen & Gezond’’ te 

onderschrijven; 
2. akkoord te gaan met het indienen van 

de aanvraag Regio Deal bij het Rijk; 
3. de directeur Stadsontwikkeling en 

Economie van de gemeente 
Maastricht te mandateren tot indiening 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
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van de (definitieve) Regio Deal 
propositie bij het ministerie van BZK 
uiterlijk 15 november a.s. en het 
penvoerderschap bij de gemeente 
Maastricht te beleggen 
 

21 Aankoop gronden Bemelen 1.Overgaan tot aankoop van de percelen 
kadastraal bekend als gemeente  
Margraten, sectie F nummers 317, 
319, 320ged. 435 en 437 en 
gemeente 
Maastricht sectie T nummers 140, 
141, 142, 179, 230 en 244; 

2. Akkoord gaan met bijgevoegde 
koopovereenkomst. 

1. Conform  advies besloten 
2. Conform advies besloten 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 15-11-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Drs. G.J.M. Cox 
 


