Notulen collegevergadering 26-5-2020
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 26-52020

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 19-52020

Vaststellen.

Conform advies.

3

Beleidsregels social return
Zuid-Limburg

De beleidsregels social return
arbeidsmarktregio Zuid-Limburg 2020
vast te stellen en in werking te laten
treden met ingang van 1 juli 2020.

Conform advies.

4

Mandatering gemeente
Sittard-Geleen inzake
aanbesteding Taalcomponent Leerroutes Wet
inburgering 2021

Het college van burgemeester en
1. Conform advies besloten, met dien verstande dat de
wethouders besluit om in te stemmen
antwoorden op de vragen van de wethouders alsnog
met:
beantwoord worden voor de volgende vergadering.
1. de start van een Europese
aanbestedingsprocedure inzake de
taalcomponent van de leerroutes voor
de nieuwe Wet inburgering die op 0107-2021 van kracht gaat, waarbij de
gemeente Sittard-Geleen wordt
aangemerkt als penvoerder, mede
namens de gemeenten die besluiten
om via een mandaatverlening deel te
nemen aan de aanbesteding;
2. het mandateren van de bevoegdheden 2. Conform advies besloten.
van opstellen van programma van
eisen tot en met definitieve gunning
aan de gemeente Sittard-Geleen in het
kader van de Europese openbare
aanbestedingsprocedure van de

Agendapunt

Onderwerp

Advies
taalcomponent van de leerroutes van
de nieuwe Wet inburgering.

Besluit

5

Beantwoording artikel 36
vragen LEADER

Instemmen met de beantwoordingsbrief
betreffende de artikel 36 vragen
LEADER.

Niet akkoord.

6

Aanpak agrarische
bouwkavels

De raad verzoeken in te stemmen met
voorliggend raadsvoorstel voor de
aanpak van de agrarische bouwkavels:
1. In te stemmen met de gehanteerde
methode voor het bepalen van latente
ruimte en kwetsbaar gebied
2. In te stemmen met het procesvoorstel
voor de aanpak agrarische
bouwkavels
3. Een viertal casussen rond
bedrijfsomvormingen (blijvers),
uitbreidingen (groeiers) en
beëindigingen (stoppers) als pilot op te
pakken.
4. De raad in het laatste kwartaal van
2020 te informeren over de voortgang
van de bestuursopdracht en de
voortgang van deze pilots.
1. Instemmen met een financiële bijdrage
ad. € 48.000 aan de exploitatie van het
infocentrum Vuursteenmijnen Rijckholt
voor een periode van 8 jaar.
2. Het afdelingshoofd Fysieke
Leefomgeving te mandateren om de

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat
a) ten aanzien van de aanpak en het voorstel een nadere
toelichting volgt in het college en wel voor 14 juli 2020;
b) het kaartmateriaal wordt aangepast, zodanig dat de
zoneringen zichtbaar zijn en slechts de locaties naar
typologie (b.v. een stip op de kaart) geduid worden.
2. Conform advies besloten;

7

Exploitatie infocentrum
Vuursteenmijn Rijckholt

3. Conform advies besloten, met dien verstande dat er
een overzicht wordt opgesteld van potentiële locaties,
gegroepeerd naar typologie bedrijvigheid, die als pilot
project kunnen worden aangewezen en via de stuurgroep
een selectievoorstel volgt richting college;
4. Conform advies besloten.

Aanhouden.

Agendapunt

Onderwerp

Advies
financiële bijdrage te verstrekken.

Besluit

Vastgesteld in de B&W vergadering 2-6-2020
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans

