
      

 

Notulen Collegevergadering 29-11-2022 
 

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 29-11-
2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 22-11-
2022 

Vaststellen.  Conform advies besloten 

3 Overzicht artikel 36  Instemmen met het overzicht. Verzocht wordt om voor volgende week de nog 
openstaande art 36 raadsvragen af te handelen. 

4 Onttrekken aan de 
openbaarheid 
Meezenbroekpad 

De raad voor te stellen in de 
vergadering van 14 februari 2023 het 
Meezenbroekweg aan de openbaarheid 
te onttrekken. 
 
 

Conform advies besloten 

5 Beantwoording vervolg-
vragen artikel 36 RvO 
inzake de opvolging 
adviezen Necker van 
Naem/dossier Karreweg 
 
 
 
 

In te stemmen met de afdoening van de 
vragen ex artikel 36 RvO conform de 
bijgevoegde antwoordbrief. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
tekstuele aanpassingen bij mandaat door de burgemeester 
afgehandeld worden. 

 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Motie CDA Toegankelijk 
gemeentehuis 

Het college wordt geadviseerd in te 
stemmen met de reactie op de motie 
middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief waarin antwoord 
wordt gegeven op de twee genoemde 
punten: 
 ● Het gemeentehuis alleen toegankelijk 

op afspraak; 
 ● Dit geen open en toegankelijk 

gemeentehuis uitstraalt. 
 

Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
reactie wordt uitgebreid met het feit dat ten aanzien van de 
fysieke toegankelijkheid van het gemeentehuis een 
toegankelijkheidsscan van “Ongehinderde” wordt 
uitgevoerd. 

7  Bezwaarschriften inzake 
verkeersbesluit Sint 
Jozefstraat 

1. Kennis te nemen van het verslag van 
de intergemeentelijke commissie 
Bezwaar en beroepschriften 

2. Het Advies van de intergemeentelijke 
commissie inzake bezwaar en 
beroepschriften over te nemen 

3. Het verkeersbesluit in stand te laten 
4. De 5 bezwaarmakers middels 

bijgevoegde concept-brieven te 
berichten. 
 

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

8 Vaststelling prestatie-
afspraken en meerjarenplan 
2023-2026 

1. In te stemmen met de bijgevoegde 
concept afspraken en de hieraan 
gekoppelde Meerjarenplan 2023-
2026. 

2. Mandaat toe te kennen aan de 
portefeuillehouder volkshuisvesting 
voor het ondertekenen van de 
afspraken. 
 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a) op initiatief van de burgemeester en de portefeuille-
houder geïnvesteerd wordt in de relatie met de 
woningcorporaties en zij uitgenodigd worden om hun visie 
en mogelijkheden aangaande de woningmarkt in Eijsden-
Margraten nader uiteen te zetten richting het College; 
b) de corporaties met huurwoningen met het energielabel 
E, F, en G opgeroepen worden om betreffende woningen 
versneld te verduurzamen. 
2. Conform advies besloten 
 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9 Fietspad St.Geertruid - 
Eijsden (Fp Bukel), 
opstarten 
onteigeningsprocedure 
perceel Edn H322. 

1. Te besluiten tot het doen van een 
verzoek tot onteigening van de voor 
de realisatie van het vrij liggende 
fietspad aan de Sint Geertruiderweg 
benodigde gronden van het perceel 
kadastraal bekend als gemeente 
Eijsden, sectie H nummer 322; 

2. Te besluiten tot het namens de 
gemeente laten entameren van een 
civiele procedure om de onteigening 
te effectueren; 

3. Ertoe te besluiten het voeren van de 
benodigde procedures in handen te 
stellen van Boels Zanders Advocaten 
(mr. R. Evens, met het recht van 
substitutie) en de advocaat te 
machtigen tot het verrichten van alle 
noodzakelijke proceshandelingen, 
waaronder doch niet uitsluitend het 
ten behoeve van de onteigening 
dagvaarden van de eigenaar en 
andere rechthebbenden van het 
kadastrale perceel gemeente Eijsden, 
sectie H, nummer 322; 

4. Het afdelingshoofd Openbare Ruimte 
- namens het college van 
Burgemeester en Wethouders - te 
machtigen tot: 

– het uitvoeren van de benodigde 
handelingen en het voeren van de 
daarmee samenhangende 
correspondentie; 

–het verstrekken van opdrachten aan de 
ten behoeve van de onteigening in te 
schakelen adviseurs; 

1.  Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
4. Conform advies besloten 
5. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

–mandaat te verlenen tot het voeren van 
de met onteigening samenhangende 
onderhandelingen, met dien 
verstande dat een te bereiken 
principeakkoord ter accordering wordt 
voorgelegd aan het college; 

5. Het namens de burgemeester 
machtigen van de advocaat, het 
Afdelingshoofd Openbare Ruimte en 
een door hem aan te wijzen 
medewerker om de gemeente in het 
kader van deze onteigening te 
vertegenwoordigen. 

 

10 Beslissing op bezwaar, 
handhavend optreden Apv, 
Mgr. Willigersstraat 14 in 
Gronsveld. 

1. Het advies van de commissie inzake 
Mgr. Willigersstraat 14 Gronsveld 
over te nemen; 

2. Het ingediende bezwaarschrift  
    ontvankelijk te verklaren; 
3. Het ingediende bezwaarschrift  
    ongegrond te verklaren. 
 

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

11 Convenant Minnelijke 
Schuldregeling Nederlandse 
Vereniging Volkskrediet 
(NVVK) 

1. In te stemmen met de ondertekening 
van het Convenant minnelijke 
Schuldregeling NVVK. 

2. Wethouder C. Piatek te mandateren 
voor de ondertekening van het 
Convenant. 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
uitgezocht wordt waarom BSGW niet participeert. 
2. Conform advies besloten 

12 Actieplan Rookvrij Eijsden-
Margraten 

1. Instemmen met fase 1 uit het 
gefaseerde actieplan Rookvrij 
Eijsden-Margraten voor 2022 en 
2023.  

2. Instemmen met het zichtbaar maken 
van een rookvrije locatie conform de 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

opties zoals per locatie geadviseerd. 
 

13 Afrekening realisering bike-
park aan de Pisartlaan 

1. Kennis te nemen van de afrekening 
Bikepark Pisartlaan 

2. Instemmen met het sluiten van het 
krediet 

1. Voor kennisgeving aangenomen 
2. Conform advies besloten 

14 Instellen hoger beroep 
uitspraak rechtbank Oude 
Akerstraat Bemelen 

Hoger beroep instellen tegen de 
uitspraak van de rechtbank Limburg van 
26 oktober 2022. In eerste instantie 
instellen van een pro-forma beroep om 
dit vervolgens met gronden aan te 
vullen. 
 

Conform advies besloten 

15 Aanwijzing  gemeentelijke 
monumenten 

1. Besluiten om de aanwijzingen van 
het vakwerkpand op het adres 
Bovenstraat 21 te Noorbeek en de 
kerk van Rijckholt op het adres 
Rijksweg 186 en 186c te Rijckholt tot 
gemeentelijk monument op te starten.  

2. Het hoofd van de afdeling Fysieke 
Leefomgeving mandateren voor de 
definitieve besluitvorming, voor zover 
binnen de termijn van inzage geen 
zienswijzen zijn ingediend. 
 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 

16 Plaatsing extra AMV'ers 1. Instemmen met het verzenden van de 
reactiebrief richting COA.  

2. Ter kennisname concept 
communicatieplan omtrent de extra 
plaatsing 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat de 
burgemeester aangemerkt dient te worden als 
portefeuillehouder. 
2. Voor kennisgeving aangenomen 
 



 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 6-12-2022 
 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Drs. G.J.M. Cox 
 


