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Aanwezig:
Akkermans, D.A.M. (Burgemeester)
Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder)
Dreessen, W.H.J. (Wethouder)
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Agendapunt
1

Onderwerp
Openbare agenda
collegevergadering 11-022020

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 04-022020

Vaststellen.

Conform advies.

3

Suppletieaanvraag

Het college besluit:
1. De overeenkomst tussen de gemeente
Eijsden-Margraten en belanghebbende
inzake 'suppletie-aanvraag in het kader van
explosieven-opsporing' te ondertekenen.
2. De gemeenteraad te verzoeken tot het
indienen van een suppletie-aanvraag bij het
ministerie van BZK.

Conform advies besloten, met dien verstande dat
nagegaan wordt (a) of bekend is dat in 2018 een
bommelding door betrokkene is gedaan aangaande de
locatie bestemmingsplan Bloesem-gaard/Heiligerweg en
(b) welke acties hierin zijn ondernomen.

4

Grondexploitatieopzet
inclusief verkaveling
woningbouwplan
Mheerderweg Noord Banholt

1. Op basis van het door de raad vastgestelde
woningbouwprogramma “Banholt – Sint
Geertruid”, de raad voor te stellen om de
grondexploi-tatieopzet inclusief
bijbehorende verkaveling voor het
woningbouwplan “Mheerderweg Noord
Banholt” vast te laten stellen;
2. De raad mee te delen dat de grondexploitatie inclusief bijbehorende
verkaveling voor het woningbouwplan voor
“Karreweg Fase 2” in april a.s. ter
besluitvorming wordt aangeboden.
3. De raad in kennis te stellen van de te volgen
planologische procedure(s);
4. De raad in kennis te stellen van Collectief

1. conform advies besloten, met verwerking van tekstuele
aanpassingen.

2. conform advies.

3. conform advies.
4. conform advies.

Agendapunt

Onderwerp

Advies
opdrachtgeverschap (CPO),
randvoorwaarden op hoofdlijnen en het
instemmen met het verder uitwerken
van deze randvoorwaarden waarbinnen
CPO mogelijk is.

Besluit

5

In procedure brengen van
het ontwerp bestemmingsplan Hoeve Klompenstraat
23-25 te Eckelrade

1. In te stemmen met het ontwerp
bestemmingsplan Hoeve Klompenstraat 2325 te Eckelrade: kenmerk
NL.IMRO.1903.BPKOM5003-ON01;
2. Het ontwerp bestemmingsplan met ingang
van 27 februari 2020 gedurende zes weken
ter inzage leggen.

1. Conform advies.

2. Conform advies.

6

Vernieuwing Ro-applicatie
tbv omgevingswet

De applicatie voor ruimtelijke ordening en
toepasbare regels, in afwijking van het
aanbestedingsbeleid, enkelvoudig
onderhands te gunnen aan Tercera, voor
een periode van maximaal 5 jaar.

Conform advies.

7

Artikel 36 vragen mbt het
kunstwerk Rotonde Cadier
en Keer

Artikel 36 brief te beantwoorden middels
bijgevoegde conceptbrief.

Conform advies.

8

Uitspraak Raad van State
d.d. 22 januari 2020 inzake
planschade Bat 9 te Eijsden

1. Kennisnemen van de uitspraak van de Raad 1. Voor kennisgeving aangenomen.
van State d.d. 22 januari 2020 inzake het
hoger beroep Bat 9 te Eijsden, waarbij is
bepaald dat deze uitspraak in zoverre in de
plaats treedt van de al door de rechtbank
vernietigde besluiten van 19 december
2017;
2. Kennisnemen van de herroeping van de
2. Voor kennisgeving aangenomen.
primaire besluiten;

Agendapunt

9

10

11

Onderwerp

Stichting Trajekt.
Dienstverlening en subsidie
2020.

Meerjaren investeringsplan
openbare ruimte 2020-2021

Voorraadagenda 2020
tweede kwartaal 2020

Advies
3. Ter uitvoering van de uitspraak de betaalde
proceskosten en de betaalde griffierechten
van appelanten sub 2 (Bat 7A) en sub 3 (Bat
10) te vergoeden;
4. Overgaan tot uitbetaling van de planschade,
zoals is bepaald in de uitspraak van de
Raad van State d.d. 22 januari 2020;
5. Het verhalen van de uitbetaling van de
planschade, conform de gesloten
planschadeovereenkomst.

Besluit
3. Conform advies.

1. Kennis te nemen van de wijze waarop de
dienstverlening door Trajekt in 2020 wordt
ingevuld.
2. Instemmen met de bijgevoegde
subsidieovereenkomst 2020.

1. Voor kennisgeving aangenomen.

1. De projecten voor planjaar 2020 en 2021 uit
het MIP vaststellen.
2. Kennis te nemen van de actualisatie van het
MIP
3. De raad middels bijgevoegde memo
informeren over de vastgestelde projecten
van het MIP 2020–2021.
1. Instemmen met de voorraadagenda 2020,
tweede kwartaal.

1. Conform advies.

4. Conform advies.

5. Conform advies.

2. Conform advies.

2. Voor kennisgeving aangenomen.
3. Conform advies.

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat:
- de dienstverleningsvisie niet ter besluitvorming
doorgeleid wordt richting de raad - het veiligheidsplan
geagendeerd wordt voor de raadsvergadering van mei
met een gezamenlijke beeldvormende sessie voor
de 5 deelnemende gemeenten.
2. Het informeren van het presidium en de raad
- het veiligheidsplan t.z.t. opnieuw ter besluitvorming
over de voorraadagenda van het tweede
voorgelegd wordt aan het college.
kwartaal 2020 middels bijgevoegde
2. Conform advies besloten.
conceptbrief.

Vastgesteld in de B&W vergadering 18-02-2020
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans

