
      

 

Openbare notulen Collegevergadering 15-11-2022 
 

Aanwezig: 
 

Custers, Mr. J.E.M.  (Locoburgemeester) 
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) 
 
Afwezig: 
Cox, Drs. G.J.M. (Burgemeester) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 15-11-
2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 8-11-
2022 

Vaststellen. Conform advies besloten 

3 Art. 36 vragen Instemmen met het overzicht Conform advies besloten, met dien verstande dat er een 
tussenbericht wordt verzonden richting indiener van de vraag 
omtrent Bergenhuizen. 
 

4 Beantwoording Art 36 
vragen strategische gronden 

Instemmen met de beantwoordingsbrief  
artikel 36 vragen inzake vervolg vragen  
besteding 1 miljoen strategische  
ruilgronden t.b.v. natuur. 

Aanhouden. 

5 Overname openbare ruimte 
Op Keereberg te Cadier en 
Keer 

1. In te stemmen met de voorliggende 
conceptovereenkomst tot het onder 
voorbehoud om niet overnemen van 
de openbare ruimte binnen het plan 
'Op Keereberg' te Cadier en Keer. 

2. Bots Bouwgroep BV meedelen dat wij 
akkoord gaan met het onder 
voorbehoud om niet overnemen van 
de openbare ruimte, onder de 
voorwaarde dat de bijgevoegde 
conceptovereenkomst voor akkoord is 
ondertekend en de daarin genoemde 
afspraken zijn nagekomen. 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Aanbesteding project 
“herinrichting Kern 
Bruisterbosch” 

1. Kennis nemen van bijgevoegd bestek, 
tekeningen en overige bijlagen; 

2. Akkoord gaan om het project 
meervoudig onderhands aan te 
besteden en hiervoor de voorgestelde 
aannemers uit te nodigen; 

3. Het tekort te dekken uit het restkrediet 
MIP Wegen; 

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 

7 Verzoek tot aanpassing 
aanvraagdatum (31-12-
2022) eenmalige 
energietoeslag 2022 
 

1. Het collegebesluit d.d. 4 oktober 2022 
(598802) te wijzigen waarmee de 
aanvraagdatum eenmalige 
energietoeslag 2022 wordt aangepast 
naar 31-12-2022; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

8 Verzoek tot deelname aan 
het omgevingsfonds voor de 
luchthaven MAA 

In te stemmen met de voorgestelde 
reactie namens de Lijn-50-gemeenten 
naar aanleiding van het verzoek van GS 
van de provincie Limburg tot deelname 
aan het omgevingsfonds voor de 
luchthaven MAA. 
 

Conform advies besloten 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 22-11-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits  Drs. G.J.M. Cox 
 


