Notulen collegevergadering 7-4-2020
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 7-4-2020

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 31-32020

Vaststellen.

Conform advies.

3

Besluit op bezwaar
Scheulderdorpsstraat 74
Scheulder

1. Het bezwaar inzake de omgevingsvergunning
voor het verkleinen van de woning op het
perceel Scheulderdorpsstraat 74, 6307 PC
Scheulder ontvankelijk verklaren;
2. Het bezwaar inzake de omgevingsvergunning
voor het verkleinen van de woning op het
perceel Scheulderdorpsstraat 74, 6307 PC
Scheulder ongegrond verklaren.

1. Conform advies.

1. Het bezwaar inzake de omgevingsvergunning
voor het bouwen van een vrijstaande dubbele
garage op de locatie Honthem 15 te Margraten
ontvankelijk verklaren;
2. Het bezwaar inzake de omgevingsvergunning
voor het bouwen van een vrijstaande dubbele
garage op de locatie Honthem 15 te Margraten
ongegrond verklaren;
3. Een vergoeding van de proceskosten afwijzen.

1. Conform advies.

Besluiten om de bijgevoegde uitgaande
brief met daarin de beantwoording van de
artikel 36 vragen te versturen.

Conform advies.

4

5

Bbesluit op bezwaar
Honthem 15 Margraten

Artikel 36 vragen GroenLinks
Kwaliteits Commissie
Limburg

2. Conform advies.

2. Conform advies.

3. Conform advies.

Agendapunt
6

Onderwerp
Doorverkoop woning
Julianalaan 35F Margraten

Advies
Instemmen met doorverkoop woning
Julianalaan 35 F te Margraten.

7

Vaststellen diverse
Vaststellen van de volgende regelingen
(beleids)bestuursdocumenten en beleidsplannen voor OBS Mesch,
OBS Mesch
onder voorbehoud van instemming of
advies van de Medezeggenschapsraad
van de school:
1. Management Contract
2. Benoemingsbeleid inclusief Sollicitatiecode
3. Functieboek
4. Professioneel Statuut
5. Klachtenregeling
6. Meldcode kindermishandeling en huiselijk
geweld
7. Medezeggenschapsreglement
8. Instemmen met aansluiten bij de Landelijke
Klachtencommissie Onderwijs
onder voorbehoud van instemming door de
Medezeggenschapsraad.

8

Dienstverlening aan
statushouders 2020

Besluit
Conform advies.

1 t/m 8 conform advies besloten.

1. In te stemmen met bijgevoegde
Aanhouden, met dien verstande dat
dienstverleningsovereenkomst met
1. inhoudelijk het voorstel
Vluchtelingwerk Nederland, op grond waarvan
akkoord is;
voor 2020 een financiële bijdrage wordt betaald 2. een aanvullend advies van
van € 6.500 voor het bieden van juridische
de afdeling financiën volgt.
ondersteuning aan statushouders;
2. In te stemmen met bijgevoegde offerte van
Trajekt inzake het bieden van maatschappelijke
begeleiding aan statushouders voor het jaar
2020.

Agendapunt
9

Onderwerp
Raamovereenkomst IGOMSolvus

Advies
Het college wordt gevraagd in te
stemmen met de Raamovereenkomst
IGOM-Solvus.

Besluit
Conform advies.

10

Jaarverslag Leerplicht- RMC 1. Vaststellen jaarverslag Leerplichtvoortijdig schoolverlaten en
RMC/voortijdig schoolverlaten en
Leerlingenvervoer 2018-2019
Leerlingenvervoer schooljaar 2018-2019;
2. Het jaarverslag ter kennisgeving aan de Raad
brengen.

1. Conform advies.

11

Aanbesteding groot
Het aanbestedingsproces vaststellen
onderhoud wegen 2020/2021 voor het groot onderhoud wegen
2020/2021.

Conform advies.

12

Ondertekenen intentieverklaring uitvoering
sportakkoord

Uw college wordt geadviseerd de in de
bijlage toegevoegde intentieverklaring te
ondertekenen.

Conform advies.

13

Financiele maatregelen ivm
Corona

Het college wordt gevraagd in te stemmen met:
1. vergunningen voor evenementen die reeds
verleend zijn – en niet doorgaan - en
waaromtrent leges in rekening zijn gebracht om
deze kwijt te schelden. Het gaat om een totaal
bedrag ad. € 720.
2. het voorstel om de ondernemers, in navolging
van BsGW, ook omtrent de overige
legeskosten uitstel te verlenen tot 30 juni 2020.
3. het voorstel om de huren voor organisaties
(ondernemers, verenigingen etc.) op te
schorten tot 30 juni 2020.
4. de reeds toegekende subsidie te continueren

1. Conform advies besloten;
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat
a) gezien het feit dat vele ZZP-ers vanuit een woning
werkzaam zijn en met name deze groep getroffen
wordt de BSGW verzocht wordt om ook deze groep in
de selectie mee te nemen b.v. op basis van ZZP-nr
KvK;
b) vooralsnog het uitgangspunt is dat openstaande
vorderingen uiterlijk 31 december 2020 voldaan zijn;

2. Conform advies

3. Conform advies besloten, met dien verstande dat
vooralsnog het uitgangspunt is dat openstaande
vorderingen uiterlijk 31 december 2020 voldaan zijn;

Agendapunt

Onderwerp

Advies
voor 2020 betreffende organisaties met een
structureel karakter.
5. de subsidie te continueren voor organisaties
die één of meerdere evenementen organiseren
waarbij het evenement (vooralsnog) doorgaat
of wordt verplaatst.
6. het opvragen van een verantwoording van
gemaakte kosten en onderbouwing hiervan aan
organisaties die één of meerdere evenementen
organiseren waarbij het evenement niet
doorgaat. Op basis hiervan kan dan de
subsidie worden vastgesteld door het college.
7. de voorgestelde wijze van communiceren:
a. Communicatie stelt een persbericht op inzake
de voorgestelde maatregelen betreffende huur
en leges;
b. Op internetsite en social media van de
gemeente Eijsden-Margraten te verwijzen naar
het bericht van BsGW en het eigen persbericht;
c. De afdeling communicatie stelt samen met
Mens & Samenleving een format op
betreffende de individuele berichtgeving aan de
subsidieontvangers.
8. bijgevoegde brief aan Koninklijke Horeca
Nederland Maastricht & Heuvelland.

Besluit
4 t/m 8 conform advies besloten;
9. Additioneel besluit: het leveren van een bijdrage
van 8.000 euro aan de organisatie van Volta Classic
voor het jaar 2020 i.p.v. de reguliere voorziene
subsidie-bijdrage.
10. Additioneel besluit: Verzocht wordt om richting
college aan te geven of daar waar vrijval van
middelen ontstaan rondom onderhavige vraagstukken
of op grond van (vigerende) beleidsregels deze
middelen, overgeheveld kunnen worden naar 2021
voor betreffende doeleinden, hetgeen een dempend
effect heeft op de begrotingsopgave van 2021.

Vastgesteld in de B&W vergadering 14-4-2020
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans

