Notulen collegevergadering 31-3-2020
Aanwezig:
Akkermans, D.A.M. (Burgemeester)
Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder)
Dreessen, W.H.J. (Wethouder)
Jacobs, Drs. G.J.M. (Wethouder)
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder)
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris)
Kool, F. (Loco-secretaris)

Agendapunt
1

Onderwerp
Openbare agenda
collegevergadering
31-3-2020

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering
24-3-2020

Vaststellen.

Conform advies.

3

Openbare besluitenlijst
collegevergadering
26-3-2020

Vaststellen.

Conform advies.

4

Ter inzagelegging conceptGebiedsvisie Middenterras

De ontwerp Gebiedsvisie Middenterras
Bemelen-Mesch ter inzage leggen van
9 april t/m 21 mei 2020.

Conform advies besloten met dien verstande dat:
1. Voldoende aandacht gegeven wordt aan de reactie
van WML inzake de milieu-effecten voor de waterwingebieden en waterbeschermingsgebieden;
2. Kennis genomen wordt van de ontwikkelingen
rondom het realiseren van een hersteloord op de
locatie van de Pelikaanhal nabij de Keerberg, waarbij
verzocht wordt om bestuurlijk/ ambtelijk adequaat
contact te leggen met initiatiefnemers en
voortvarendheid te betrachten rondom het ingediende
principeverzoek;
3. Zo spoedig mogelijk nadere afstemming te
organiseren rondom het buitengewoon buitengebied
met betrokken portefeuillehouders en de stuurgroep.

Agendapunt
5

Onderwerp
Werkprogramma basistaken
RUD ZL 2020

Advies
Het werkprogramma basistaken RUDZL
2020 vast te stellen.

Besluit
Conform advies.

6

Besluitvorming op bezwaar
sanering B- en Eindlijst
woningen verkeerslawaai

a. Kennis te nemen van de adviezen van de
Intergemeentelijke Advies-commissie
Bezwaarschriften;
b. in te stemmen met bijgaand aan te treffen
conceptbesluiten, waarin de eerder ingenomen
standpunten om
- Einderweg 2 te Cadier en Keer alsook
- Willem Alexanderstraat 43 te Cadier en Keer;
niet in aanmerking te brengen voor
aanvullende gevelmaatregelen en
betreffende woningen van de
saneringslijst van het ministerie van I&W
af te voeren, gehandhaafd blijven.

1. Voor kennisgeving
aangenomen
2. Conform advies besloten.

7

Raadsinformatiebrief Sociaal
Domein, eerste kwartaal
2020

Instemmen met het voorliggende concept
van de periodieke raadsinformatiebrief
betreffende ontwikkelingen in het Sociaal
Domein

Conform advies.

Vastgesteld in de B&W vergadering 7-4-2020
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,
Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans

