
      

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 13-12-2022 
 

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 13-12-
2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
Collegevergadering 6-12-
2022 

Vaststellen. Conform advies besloten 

3 Overzicht artikel 36  Instemmen met het overzicht. Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a) nog voor de kerst de burgemeester en de griffie in 
gesprek gaan met de initiatiefnemer van de art. 36 vragen 
rondom Poort van het Heuvelland; 
b) door de directie gestuurd wordt op tijdige afhandeling art. 
36 vragen Oranje Boys. 
 

4 Beantwoording artikel 36 
vragen inzake Gemeentelijk 
Kwaliteitsmenu en daaraan 
gekoppeld Kwaliteitsfonds 

Instemmen met de beantwoording op de 
artikel 36 vragen inzake Gemeentelijk 
Kwaliteitsmenu en daaraan gekoppeld 
Kwaliteitsfonds via bijgevoegde brief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conform advies besloten, met verwerking van tekstuele 
aanpassing. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

5 Besluit op bezwaarschrift 
verkeersbesluit afsluiten 
Bergenhuizenweg 

1. Kennis te nemen van het verslag van 
de Intergemeentelijke 
Adviescommissie Bezwaarschriften. 

2. Het advies van de Intergemeentelijke 
Adviescommissie Bezwaarschriften 
over te nemen. 

3. Het verkeersbesluit in stand te laten 
met toevoeging van de aanvullende 
extra motivering in het Besluit op 
bezwaar. 

4. De bezwaarmakers 1 t/m 3 als 
belanghebbende aan te merken, 
ontvankelijk te verklaren en d.m.v. 
bijgevoegde conceptbrieven te 
berichten. 

5. De bezwaarmakers 4 t/m 13 niet-
ontvankelijk te verklaren en d.m.v. 
bijgevoegde conceptbrieven te 
berichten. 

6. Artikel 36 vraag raadslid Hermans 
beantwoorden d.m.v. bijgevoegde 
brief. 

 

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

6 Aanpak Veilig Buitengebied Instemmen met de raadsinformatiebrief 
Aanpak Veilig Buitengebied 

Conform advies besloten 

7 Presentatie werklast 
basisteams politie 

Instemmen met de raadsinformatiebrief 
betreffende het aanbieden van de 
presentatie werklast basisteams politie. 

Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

8 Raad informeren inzake 
Convenant Minnelijke 
schuldregeling NVVK 

Instemmen met informeren Raad middels 
een RIB inzake het vastgestelde 
collegevoorstel rondom ondertekening 
Convenant Minnelijke schuldregeling 
NVVK, d.d. 29-11-2022. 
 

Conform advies besloten 

9 Plan van Aanpak Lokaal 
Vitaliteitsbeleid Eijsden-
Margraten 

Uw college wordt geadviseerd in te 
stemmen met het plan van aanpak om te 
komen tot het Lokaal Vitaliteitsbeleid 
Eijsden-Margraten. 

Conform advies besloten 

10 Machtiging m.b.t. addendum 
op bestaande overeenkomst 
Ecclesia, m.b.t. collectieve 
ziektekostenverzekering voor 
minima. 

1. In te stemmen met de inhoud van het 
addendum op de bestaande 
overeenkomst met Ecclesia, 
ondersteuner van het Collectief Zuid-
Limburg m.b.t. de collectieve 
ziektekostenverzekering VGZ; 

2. De bijgevoegde machtiging door het 
college te laten ondertekenen zodat de 
gemeente Sittard-Geleen als 
penvoerder het addendum kan 
ondertekenen namens het Collectief 
Zuid-Limburg. 

 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 

11 Subsidie peuteropvang 2023 In te stemmen met:  
1. Bijlage subsidieopbouw 2023 van de 

beleidsregel Peuteropvang Voor- en 
Vroegschoolse Educatie gemeente 
Eijsden-Margraten. 

2. Voor het jaar 2023 Stichting 
Spelenderwijs en MIK kinderopvang 
(onderdeel van MIK-PIW) een subsidie 
te verlenen van € 226.959,- 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

12 Vast te stellen 
subsidieprogramma 2023 

Op grond van het bepaalde in de 
Algemene Subsidieverordening 
Welzijn Eijsden- Margraten 2017: 

1. de subsidierelatie met ’t Biejezwjermke 
te beëindigen; 

2. Gravel Series m.i.v. 2023 aan te 
merken als 4e wielerevenement en 
een subsidiebedrag beschikbaar te 
stellen van maximaal€ 2.000,00 uit het 
wielerbudget. 

3. het subsidieprogramma 2023 vast te 
stellen conform bijlage. 

 

Aanhouden 

13 LEADER-aanvraag co-
financiering realisatie fysieke 
locatie Kennis- en 
Infocentrum Stroop. 

1. In te stemmen met een co-
financieringsverklaring voor het project 
realisatie fysieke locatie Kennis- en 
Infocentrum Stroop van 22% (zijnde € 
44.000,00) van de totale projectkosten; 

2. 50 % van de co-financiering van € 
22.000,00 ten laste te brengen van de 
begroting (Uitvoeringsprogramma 
Plattelands- en Vrijetijdseconomie) 
2023; 

3. 50 % van de co-financiering van € 
22.000,00 ten laste te brengen van de 
begroting (Uitvoeringsprogramma 
Plattelands- en Vrijetijdseconomie) 
2024. 

 

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

14 Bezwaarschrift inzake het 
niet nemen van een ver-
keersbesluit Raadhuisplein 

1. Kennis te nemen van het verslag van 
de Intergemeentelijke 
Adviescommissie Bezwaarschriften. 

2. Het advies van de Intergemeentelijke 
Adviescommissie Bezwaarschriften 

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



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

over te nemen. 
3. Verzoeker niet als belanghebbende 

aan te merken en het bezwaar niet-
ontvankelijk te verklaren. 

4. Verzoeker d.m.v. bijgevoegde 
conceptbrief te berichten. 

 

15  Allonge Intentieover-
eenkomst woningbouwlocatie 
Slakweg Gronsveld 

Instemmen met de Allonge Intentie-
overeenkomst woningbouwlocatie 
Slakweg Gronsveld. 

Conform advies besloten 

16 Actualisatie uitgifteprijzen 
2023 
 

De grondprijzen voor 2023 indexeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conform advies besloten, waarbij richting College 
aangegeven wordt of in het verleden bepaald is welke 
grondslag rondom indexering gehanteerd dient te worden 
en of hiermee de voorgestelde CPI-index van oktober 
correct is. 

17 Besluit op bezwaar airco 
Emmastraat 9 Eijsden 

1.  Het bezwaarschrift inzake de 
omgevingsvergunning voor het 
legaliseren van de uitbreiding van de 
bovenverdieping en de airco-units op 
het dak van perceel Emmastraat 9, 
6245 HS in Eijsden gedeeltelijk 
gegrond te verklaren; 

2.   Het bezwaarschrift inzake de 
omgevingsvergunning voor het 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat pas na 
agendering met portefeuillehouder overleg heeft 
plaatsgevonden en dat derhalve de portefeuillehouder op 
12 december 2022 pas onderhavig voorstel heeft 
geaccordeerd. 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
4. Conform advies besloten 
 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

legaliseren van de uitbreiding van de 
bovenverdieping en de airco-units op 
het dak van perceel Emmastraat 9, 
6245 HS in Eijsden gedeeltelijk 
ongegrond te verklaren; 

3.   Het bestreden besluit met aangevulde 
motivering en rechtsgevolgen in stand 
te laten, met inachtneming van de 
overwegingen van de commissie; 

4.   het verzoek om een 
proceskostenvergoeding volledig toe 
te wijzen voor 1 punt o.b.v. het Besluit 
proceskosten bestuursrecht (indienen 
bezwaarschrift), voor een totale hoogte 
van €541,00. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Vastgesteld in de B&W vergadering 20-12-2022 

 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
 
          Drs. M.A.G. Gerits   Drs. G.J.M. Cox 
 


