Notulen collegevergadering 17-3-2020
Aanwezig:
Akkermans, D.A.M. (Burgemeester)
Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder)
Jacobs, Drs. G.J.M. (Wethouder)
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder)
Kool, F. (Loco-secretaris)
Afwezig:
Dreessen, W.H.J. (Wethouder)
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris)

Agendapunt
1

Onderwerp
Openbare agenda
collegevergadering 17-32020

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 10-32020

Vaststellen.

Conform advies.

3

Besluit op bezwaar inzake
het bouwen/vergroten van
een agrarische opslagloods
en het kappen van
houtopstand Bredeweg 29
Banholt

1. De bezwaren inzake de omgevingsvergunning voor
het bouwen/vergroten van een agrarische
opslagloods en het kappen van houtopstand op de
locatie Bredeweg 29 te Banholt ontvankelijk
verklaren;
2. De bezwaren inzake de omgevingsvergunning voor
het bouwen/vergroten van een agrarische
opslagloods en het kappen van houtopstand op de
locatie Bredeweg 29 te Banholt ongegrond te
verklaren;
3. Een vergoeding van de proceskosten afwijzen.

1. Conform advies.

2. Conform advies.

3. Conform advies.

4

Collegevoorstel Het college wordt gevraagd om in te
raadvoorstel toetreding GR's stemmen met de inhoud van bijgevoegd
WSGO
raadsvoorstel inzake de toetreding van
onze GR’s bij de WSGO.

Conform advies.

5

Subsidie Wanderloss

Niet akkoord met het voorstel vanwege het ontbreken
van draagvlak voor onderhavig initiatief mede in
relatie tot de te leveren financiële bijdrage.

Instemmen met een eenmalige
incidentele subsidie ad. €10.000,- voor de
eerste editie van Wanderlöss op
16/17/18 oktober in Hoogcruts, op
voorwaarde dat de benodigde
vergunningen tijdig verleend zijn

Agendapunt
6

7

Onderwerp
Planschadebesluit m.b.t.
Kapelkesstraat 72 te
Eijsden.

Raadsvoorstel aanwending
procesmiddelen
Uitvoeringsprogramma
Middengebied.

Advies
1. De ingediende aanvraag om tegemoetkoming in
planschade ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke
ordening, toe te wijzen, een vergoeding toe te
kennen tot een bedrag van € 7.400,-, en dit bedrag
te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14
januari 2019 tot de dag van de uitbetaling;
2. Met de betaling van de planschadevergoeding te
wachten totdat het planschadebesluit onherroepelijk
is.
Conform bijgevoegd raadsvoorstel de
gemeenteraad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma
Middengebied;
2. In te stemmen met de aanwending van de
procesgelden Middengebied, zoals
die zijn opgenomen in de programmabegroting
2020-2023.
Servatius Wonen en Vastgoed meedelen
dat wij geen bezwaren hebben tegen de
voorgenomen verkoop van het klooster,
conform bijgevoegde brief.

Besluit
1. Conform advies.

2. Conform advies.
Aanhouden, eerst afstemmen met de betrokken
portefeuillehouders.

8

Zienswijze over verkoop
klooster Rijckholt.

Conform advies.

9

Uittreding SZMH, reactie op
kosten onderzoeken.

In te stemmen met bijgevoegde brief aan
het portefeuillehoudersoverleg Sociale
Zaken Maastricht-Heuvelland.

Conform advies besloten, na verwerking van tekstuele
aanpassingen en na inzage van de offerte.

10

Begroting 2020-2024 OBS
Mesch.

1. Kennis nemen van de (meerjaren) begroting 20202024 van OBS Mesch
met aandacht voor de hieruit voortkomende risico’s;
2. De begroting voor de jaarschijf 2020 vaststellen;
3. De Raad informeren over de begroting via een
raadsinformatiebrief.

Conform advies besloten, met inachtneming van
gemaakte afspraken in het college d.d. 10 maart 2020
en het uitgangspunt dat nagestreefd wordt het open
houden van kleine scholen alsmede JGZ-activiteiten
in of zo dicht mogelijk c.q. in de buurt van een school
gesitueerd wordt.

Agendapunt
11

Onderwerp
RIB inzake Preventie- en
handhaving jeugd, alcohol
en Omgeving.

Advies
Instemmen met bijgevoegde
Raadsinformatie brief.

Besluit
Conform advies.

12

Vast te stellen 'Regiovisie
2019 - 2023 'Geweld hoort
nergens Thuis'.

Instemmen met de nota ‘Geweld hoort
nergens thuis’, Regiovisie Zuid-Limburg
2019 en deze ter besluitvorming aan de
gemeenteraad voor te leggen

Conform advies.

13

Invoering precariobelasting.

De bijgevoegde notitie gebruiken als
discussiestuk tijdens de beeldvormende
vergadering voor mogelijke invoering
precariobelasting.

Conform advies.

14

Kwestie Marx-Meertens.

1. besluiten tot vaststelling van bijgaand feitenrelaas
en ter kennisname van de raad te brengen
2. Besluiten bijgaande brief aan de heer Marx te
verzenden

1. Conform advies.
2. Conform advies.

Vastgesteld in de B&W vergadering 24-3-2020
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans

