
      

 

Notulen collegevergadering 28-4-2020 
 

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 Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 28-4-
2020 

  

2 Openbare besluitenl;ijst 
collegevergadering 21-4-
2020 

Vaststellen. Conform advies. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

3 Analyse begrotingen 2021 
Gemeenschappelijke 
Regelingen 

1. Instemmen met het geven van een 
generieke terugkoppeling aan de Raad 
van de opvolging van de algemene 
zienswijze 2019 en de oproep tot 
kostenreductie d.m.v. een samenvattende 
notitie aan de Raad beschikbaar te stellen 
na besluitvorming van dit voorstel en 
hiertoe de portefeuillehouder te 
mandateren. 

2. In alle gevallen niet in te stemmen met 
ontwerp-begrotingen 2021, omdat ze niet 
voldoen aan de algemene zienswijze. 

3. Intern bezien hoe we dit proces anders 
inrichten vanuit aan –sturing verbonden 
partijen zowel financieel als beleidsmatig, 
qua advisering richting college en raad. 

4. De bestuurlijke samenwerking op te 
zoeken met andere deelnemen de 
gemeenten om tot concretere taakstelling 
te komen per verbonden partij. In het 
bijzonder t.a.v. Omnibuzz cf. advies van 
de steller heroverwegen of hierin nog 
langer dient te worden deelgenomen 
danwel een alternatief dient te worden 
onderzocht.  

1 t/m 4: Conform advies besloten 
Additioneel besluit 5: een raadsvoorstel uit te werken 
bestaande uit 2 onderdelen 
a) een algemeen deel waarin integraal inzichtelijk gemaakt 
wordt de ontwikkelingen rondom de GR-en en nader 
onderbouwd wordt beslispunt 2 met inachtneming van de 
gedane overwegingen; 
b) een specifiek deel waarin per GR de afzonderlijke 
zienswijze wordt opgenomen; 
Additioneel besluit 6: de vertegenwoordigers van de 
gemeente Eijsden-Margraten in AB’s van de GR-en van een 
negatief stemadvies voorzien op grond van bovenstaande 
afweging.; 
Additioneel besluit 7: dit raadsvoorstel als eerste agenderen 
voor de raad en aansluitend de ontwerpbegrotingen van de 
GR-en afzonderlijk; 
Additioneel besluit 8: na te gaan in hoeverre budgetrecht 
kan worden toegepast door de raad door b.v. de bijdragen 
van de gemeente te maximeren tot een bepaalde hoogte. 
 

4 Collegevoorstel inzake de 
begroting 2021 GGD-ZL 

Het college verzoeken de raad voor te  
stellen:  
1. De raad voor te stellen om als zienswijze 

over: 
 ● De begroting GGD-ZL 2021 
kenbaar te maken dat de raad ermee kan 
instemmen; 

2. Een structurele verhoging van 
begrotingspost basisgezondheidszorg in 

Niet akkoord. Besluitvorming richting raad en het raads-
voorstel dient inhoudelijk in lijn gebracht te worden met de 
integrale besluitvorming van het college rondom de GR-en 
d.d. 28 april 2020. 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

2021 met € 41.041; 
3. Een structurele verhoging van 

begrotingspost jeugdzorg in 2021 met € 
26.000; 

4. De GGD-ZL te verzoeken om met een 
voorstel te komen tot kostenreductie in 
2021; 

5.  De GGD-ZL aan te zeggen niet te 
indexeren in 2021. 

 

5 Ontwerpbegroting 2021 en 
meerjarenraming 2022-2025 
van de  GR BsGW 

De raad voor te stellen als zienswijze  
over de ontwerpbegroting 2021 BsGW en  
de meerjarenraming 2022-2025  BsGW  
kenbaar te maken, dat de raad er niet  
mee kan instemmen, omdat er niet wordt 
voldaan aan de ingediende zienswijze  
vanuit de raad waarin: 
 ● het automatisch doorbelasten van 

indexeringen (prijs- en loonindex) niet 
akkoord wordt bevonden en; 

 ● partijen worden opgeroepen om met 
voorstellen rondom kostenreductie te 
komen. 

 

Conform advies besloten, met dien verstande dat besluit-
vorming richting raad en het raadsvoorstel inhoudelijk in lijn 
gebracht wordt met de integrale besluitvorming van het 
college rondom de GR-en d.d. 28 april 2020. 

6 Gemeenschappelijke 
regeling Gegevenshuis: 
Bijgestelde begroting 2020, 
begroting 2021 en 
meerjarenraming 2021 – 
2024 en gewijzigde 
gemeenschappelijke 
regeling 

1. De voorlopige jaarrekening 2019 van het 
Gegevenshuis voor kennisgeving aan te 
nemen en voor kennisgeving naar de raad 
te sturen.  

2. De raad voor te stellen als zienswijze over 
de: 
 ● bijgestelde begroting 2020  
    Gegevenshuis 
 ● begroting 2021 / meerjarenraming  
    2021 – 2024 Gegevenshuis  kenbaar te 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat 
besluitvorming richting raad en het raadsvoorstel inhoudelijk 
in lijn gebracht wordt met de integrale besluitvorming van het 
College rondom de GR-en d.d. 28 april 2020. 
3. Conform advies besloten.  



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

maken, dat ze er niet mee  
kan instemmen, omdat niet wordt  
voldaan aan de ingediende zienswijze  
vanuit de raad van 3 juni 2019 waarin  
het automatisch doorbelasten van  
indexeringen niet akkoord wordt  
bevonden.  

3. De raad voor te stellen als zienswijze over 
de gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling: kenbaar te maken dat men ermee 
kan instemmen. 

7 Ontwerp-begroting 2021 en 
rekening 2019 Rd4 
 

1. Kennis te nemen van de rekening Rd4 2019 
en deze ter kennisname naar de raad te 
sturen; 

2. De raad ten aanzien van de 
ontwerpbegroting Rd4 2021 conform 
bijgaand concept raadsvoorstel voorstellen 
om als zienswijze kenbaar te maken, dat ze 
ermee kan instemmen 

 

1. Conform advies besloten 
2. Niet akkoord. Besluitvorming richting raad en het 
raadsvoorstel dient inhoudelijk in lijn gebracht te worden met 
de integrale besluitvorming van het college rondom de GR-
en d.d. 28 april 2020. 

8  Begroting VRZL-MCC 2021 
en meerjarenbeleidsplan 
VRZL 2020-2023 

De raad voor te stellen: 
1. Als zienswijze over de begroting 2021 van 

de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) 
en het Meld en Coördinatie Centrum (MCC) 
kenbaar te maken, dat de raad ermee kan 
instemmen. 

2. De gevolgen van de begroting 2021 voor 
Eijsden-Margraten (nadelig € 43.565) te 
verwerken in de meerjarenbegroting 2021-
2024. 

3. Als zienswijze over het meerjarenplan 
2020-2023 van de VRZL kenbaar te maken, 
dat de raad ermee kan instemmen. 

 

1 t/m 3: Niet akkoord. Besluitvorming richting raad en het 
raadsvoorstel dient inhoudelijk in lijn gebracht te worden met 
de integrale besluitvorming van het college rondom de GR-
en d.d. 28 april 2020. 
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9 Omnibuzz: jaarverslag 2019, 
uitgangspunten begroting 
2021 ev , 1-ste begrotings-
wijziging 2020  

De raad voor te stellen: 
  
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019. 
  
2. Niet in te stemmen met de concept-

begrotingswijziging 2020-1, de concept-
begroting 2021 en het meerjarenperspectief 
2022-2024. 

  
3. Over de concept-begrotingswijziging 2020-

1, de concept-begroting 2021 
respectievelijk het meerjarenperspectief de 
onderstaande zienswijze kenbaar te 
maken. 

  
A. De (financiële) effecten van de corona-

crisis voor het Omnibuzz-vervoer en 
specifiek de gemeente Eijsden-Margraten 
in beeld te brengen voor het jaar 2020 en 
de periode 2021 -2024. Dit overzicht dient 
in de vorm van een begrotingswijziging te 
worden aangeboden. 

  
B. De taakopdracht die Omnibuzz zichzelf 

toedicht, te weten een kenniscentrum op 
vervoersgebied, is te ruim. Omnibuzz dient 
zich te beperken tot de taak waarvoor deze 
organisatie in het leven is geroepen, te 
weten het optreden als makelaar tussen de 
Wmo-cliënten en de vervoersbedrijven. 
Daarmee kunnen de organisatiekosten 
verder beperkt worden. 

  
C. Ten aanzien van instroom ander vervoer 

wordt aanbevolen dat Omnibuzz niet meer 

1: Conform advies besloten 
2 en 3: Conform advies besloten, met dien verstande dat 
besluitvorming richting raad en het raadsvoorstel inhoudelijk 
in lijn gebracht wordt met de integrale besluitvorming van het 
college rondom de GR-en d.d. 28 april 2020. 
Besluit 4: Conform advies besloten. 
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blijft werken aan invoer van nieuwe 
doelgroepen totdat de gemeenten dat zelf 
weer ter sprake brengt. 

  
D. De tarieven in de vervoerscontracten per 1-

1-2020 zijn ook hoger dan in voorgaand 
contract. Het vervoerstarieven stijgen 
 onder andere als gevolg van het 
aanbestedingsresultaat van 2019 en 
indexering van de tarieven. Omnibuzz dient 
deze stijging voor rekening te brengen van 
haar eigen begroting (en eventueel 
reserves) zonder dat dit leidt tot een hogere 
gemeentelijke bijdrage. 

  
E. In 2020 vallen de kosten van Omnibuzz ten 

opzichte van 2019 € 1,6 miljoen hoger uit. 
Een deel van de stijgende kosten zijn toe te 
leiden naar een stijging van de regiekosten 
en bedrijfsvoering kosten (€ 259.000). 
Omnibuzz ziet zich genoodzaakt deze 
kosten op te voeren om een adequate 
bedrijfsvoering te waarborgen en de risico’s 
in de bedrijfsvoering te beperken. 
Omnibuzz dient deze kosten ten laste te 
laten komen voor de eigen reserve zonder 
dat dit leidt tot een hogere gemeentelijke 
bijdrage. 

  
F. Alle aspecten rondom Omnibuzz, met name 

de effecten van uitbreiding van de GR, in 
2021 onafhankelijk te laten evalueren. 

  
  
4. In het verlengde van bovengenoemd punt F 
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de alternatieven voor lokaal te verkennen, 
bijvoorbeeld in Lijn-50 verband. 

10 Bestemmingsplan Heiweg 7 
Sint Geertruid 

1. Conform het gestelde in het raadsvoorstel 
en de Nota van zienswijzen, wordt uw 
college geadviseerd om de raad voor te 
stellen om de zienswijze van reclamant 1 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en 
de zienswijze van reclamant 2 ontvankelijk 
en deels ongegrond en deels gegrond te 
verklaren; 

2. De raad voorstellen, conform bijgevoegd 
raadsvoorstel, om het bestemmingsplan 
Heiweg 7 Sint Geertruid, zoals dat plan is 
aangegeven op de verbeelding, alsmede de 
regels en de toelichting, gewijzigd vast te 
stellen (NL.IMRO.1903.BPHEIWEG7-
VG01); 

3. De raad voorstellen Gedeputeerde Staten 
te verzoeken de bekendmaking van het 
besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan 'Heiweg 7 Sint Geertruid' 
eerder te mogen bekendmaken dan op 
grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet 
ruimtelijke ordening bepaald is; 

4. De raad voorstellen geen exploitatieplan ex 
artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te 
stellen. 

 

1. Conform advies.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Conform advies.  
 
 
 
 
 
 
3. Conform advies.  
 
 
 
 
 
 
4. Conform advies.  
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11 Raadsvoorstel 
Uitvoeringsprogramma 
Middengebied 

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. 

3. Het raadsvoorstel eerst als 
consulterende/ophalende tussenstap voor 
te leggen aan de De beeldvormende 
raadsvergadering van 1 mei 2020 om 

    vervolgens de BOB cyclus van juli te 
doorlopen. 

 

Conform advies besloten met dien verstande dat: 
a) aan de besluitvorming wordt toegevoegd wordt dat 
 - kennis genomen wordt van rapport Soete II en dit rapport  
 ook als bijlage wordt meegezonden richting raad; 
 - over de ontwikkelingen in het Middengebied (zowel  
 inhoudelijk als procesmatig) periodiek via de P&C-cyclus  
 teruggekoppeld wordt richting raad. 
b) de financiële paragraaf aangepast wordt; 
c) enkele tekstuele aanpassingen worden doorgevoerd. 
 

12 Beslissing op bezwaar 
handhaving Honthem 15 
Margraten 

1. Het advies van de commissie over te 
nemen; 

2. De ingediende bezwaarschriften, locatie 
Honthem 15 te Margraten, ontvankelijk te 
verklaren; 

3. De ingediende bezwaarschriften, locatie 
Honthem 15 te Margraten, ongegrond te 
verklaren. 

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

13 Collegevoorstel inzake 
vergoeding vervoerders voor 
het leerlingenvervoer als 
gevolg van de Corona-
pandemie. 

Het college voor te stellen in te stemmen  
met de gevraagde beslispunten vermeld  
in de notitie, namelijk: 
1. Akkoord te gaan dat de tijdens de 

coronacrisis uitgevallen route gebonden 
ritten in kader van het leerlingenvervoer 
voor 80% worden doorbetaald. 

2. Akkoord te gaan dat de Zuid-Limburgse 
gemeenten hun aandeel in de kosten, 
conform de in deze notitie opgenomen 
tabellen, rechtstreeks aan Taxi van Meurs 

 
 
 
1. Conform advies.  
 
 
 
2. Conform advies.  
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vergoeden. Iedere gemeente ontvangt 
hiertoe een separate factuur van het 
vervoersbedrijf. 

3. Akkoord te gaan dat de andere vervoerders 
(m.n. Munckhof, Connexxion en Taxi 
Hanneman) voor hun uitgevallen 
routegebonden ritten gebruik kunnen 
maken van de 80% maatregel.  De 
betreffende gemeente maakt rechtstreeks 
de afspraak met deze vervoerder, waarbij 
dezelfde werkwijze wordt gehanteerd. 

4.  Akkoord te gaan dat de vervoersbedrijven 
in de maand mei de resterende ritten die 
tijdens de coronamaatregelen zijn 
uitgevoerd, aanvullend mogen factureren 
indien er extra kosten bovenop de 80 % 
compensatie worden gemaakt. De 
kostenverdeling tussen de gemeenten 
worden later nog afgestemd. 

 
 
 
3. Conform advies.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Conform advies. 

14 Toekenning subsidie 
peuteropvang tm 31 juli 
2020 

Adviesbesluit: op grond van de 'nadere  
regels peuter- en vve-programma  
gemeente Eijsden-Margraten 2020 (1 jan- 
31 juli)', met ingang van 1 januari 2020; 
aan de volgende organisaties voor het  
jaar 2020 t/m 31 juli a.s: 
 ● Stichting Spelenderwijs een subsidie te 

verlenen van € 67.486,-  ; 
 ● MIK Kinderopvang een subsidie te verlenen 

van € 16.390,-        
 ● Kinder Centrum Mergelland een subsidie te 

verlenen van € 3.060,-. 
 

Conform advies. 
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15 Beslissing op bezwaar 
Rijksweg 34, Gronsveld 

1. Het advies van de commissie inzake 
Rijksweg 34 te Gronsveld over te nemen; 

2. De ingediende bezwaarschriften 
ontvankelijk te verklaren; 

3. De ingediende bezwaarschriften ongegrond 
te verklaren. 

Aanhouden. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 12-5-2020 

 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
          Mari-An Gerits   Dieudonné Akkermans 
 


