
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 22-11-2022 
 

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 22-11-
2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 15-11-
2022 

Vaststellen. Conform advies besloten 

3 Artikel 36 vragen  
 

Instemmen met het overzicht. Conform advies besloten 

4 Belastingverordening Ozb 
2023 en woonforensen-
belasting 2023 

Instemmen met het ter vaststelling  
aanbieden aan de Raad van: 
1. De verordening op de heffing en 

invordering van onroerende 
zaakbelastingen 2023 

2. De verordening op de heffing en 
invordering van 
woonforensenbelasting 2023 

 

1 en 2 conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a) het kopje ´bestuursakkoord´ gewijzigd wordt in ´meerjaren 
programmabegroting 2023 - 2026´, de onderliggende tekst hierop 
wordt aangepast en deze wijziging structureel gewijzigd wordt in 
het college- en raadsformat; 
b) er een tekstuele aanpassing plaatsvindt in afstemming met de 
portefeuillehouder. 
 
 

5 Beantwoording artikel 36 
vragen raadslid inzake 
vervolg vragen besteding 1 
miljoen strategische 
ruilgronden t.b.v. natuur 
 

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

Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Huisvesting Oekraïense 
vluchtelingen 

Accorderen aanvraag huurovereenkomst 
t.b.v. opvang Oekraïense vluchtelingen. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
(a) juridische toets als bijlage wordt nageleverd richting College en 
wordt toegevoegd 
(b) actief richting Rijk geacteerd wordt rondom zekerstelling 
bijdrage in de kosten. 
 

7 Weigeren omgevings-
vergunning 

Het weigeren van de omgevingsver-
gunning voor het gebruiken van een 
bijgebouw voor permanente bewoning 
aan Dorpsstraat 33 in Cadier en Keer op 
basis van het negatieve advies van 
Team RO. 
 

Conform advies besloten, met dien verstande dat een notitie wordt 
opgesteld hoe in de toekomst om te gaan met inbreidingslocaties 
(inclusief wonen achter wonen) in relatie tot de  
woningbouwopgaven waar de gemeente Eijsden-Margraten voor 
staat. 
 

8 Project: reconstructie Cadier 
en Keer Noord / inkoop 
milieukundige onderzoeken 

1. Opdracht te verlenen aan firma 
Econsultancy voor het uitvoeren van 
milieukundige onderzoek, naar 
aanleiding van een meervoudig 
onderhandse aanbesteding voor 
diensten; 

2.  Het afdelingshoofd Openbare Ruimte 
hiertoe te mandateren. 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 

9 Stichting Mee Zuid-Limburg: 
subsidie 2023 

In te stemmen met het advies om: 
1. Stichting MEE Zuid-Limburg aan te 

wijzen als professionele instelling als 
bedoeld in de Algemene 
Subsidieverordening.  

2. Stichting MEE Zuid-Limburg voor 
2023 het subsidiebedrag van € 
272.000 toe te kennen, conform de 
bijgevoegde subsidieaanvraag. Het 
subsidiebedrag als volgt te besteden:  

a. € 230.135 ten behoeve van uitvoering 
van onafhankelijke 
cliëntenondersteuning, activering en 

1. Conform advies besloten 
2 a t/m c. Conform advies besloten, met dien verstande dat in het 
opgevraagde advies van Orgfit rondom inkopen en aanbesteden 
de gemeente geadviseerd wordt of en hoe om te gaan met 
subsidieverstrekking versus aanbestedingstraject en de 
verantwoordingsuitvoering in relatie tot professionele instellingen 
zoals MEE, Traject etc. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

begeleiding in de vorm van een 
waakvlamfunctie  

b. € 5.865 coördinatie van de Integrale 
Vroeghulp Jeugd; 

c. € 36.000 ten behoeve van pilotproject 
ondersteuning voor mantelzorgers. 

 

10 Vernieuwing gemeentelijke 
website 

1. De gemeentelijke website vernieuwen 
conform beschreven aanpak; 

2. Een meervoudig onderhandse 
aanbesteding opstarten voor 
vernieuwing van de website en 
beheer en onderhoud hierop.  

3. Het afdelingshoofd Financiën en 
Informatiemanagement mandateren 
om: 

   a. Het aanbestedingsdocument op te 
stellen; 

   b. Drie partijen uit te nodigen om 
offerte uit te brengen. 

 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat een duidelijke 
objectivering van de puntentoekenning wordt toegevoegd en de 
tabel in het financiële overzicht wordt ingevuld. 
3 a en b. Conform advies besloten 

11 Vaststelling Regels 
archeologie Eijsden-
Margraten 2022 
 
 
 
 
 
 

De bijgevoegde regels als bedoeld in 
artikel 23 lid 1 sub b en artikel 23 lid 2 
van de Erfgoedverordening 2022 vast te 
stellen 
 

Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

12 Verzoek van Stichting Oos 
Heim om in aanmerking te 
komen voor een lening voor  
het leggen van 
zonnepanelen. 

De gemeenteraad voor te stellen 
middels een raadsinformatiebrief 
Stichting Oos Heim Margraten aan te 
merken als derde partij in het kader van 
"publieke taak" om in aanmerking te 
komen voor een lening op basis van het 
Treasury Statuut. 

Conform advies besloten. Het College neemt een positieve 
grondhouding in met dien verstande dat alsnog deze week een 
raadsvoorstel aangeleverd wordt ter behandeling in de raad van 
december. 
 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 29-11-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Drs. G.J.M. Cox 
 


