Notulen collegevergadering 2-6-2020
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
Advies
Openbare agenda
collegevergadering 2-6-2020

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 26-52020

Vaststellen.

Conform advies.

3

Amendement inzake
wijziging
Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio
Zuid-Limburg

Het college van B&W wordt:
1. in kennis gesteld van het door de
gemeenteraad unaniem aangenomen
amendement d.d. 6 mei 2020;
2. gevraagd middels bijgesloten brief het
amendement door te geleiden naar de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

1. Voor kennisgeving aangenomen.

4

Beantwoording art. 36
vragen W. Blezer PvdA
inzake Hoenderstraat 2 b.

Instemmen met beantwoordingsbrief
betreffende art. 36 vragen Hoenderstraat
2b

Conform advies besloten, met dien verstande dat voor
volgende week een verkoop-voorstel wordt uitgewerkt.

5

Art. 36 beantwoording Marx
Meertens

Instemmen met het verzenden van de
antwoordbrief aangaande de art 36
vragen ‘’feitenrelaas Marx-Meertens‘’.

Conform advies

6

Verkoop voormalig LTS
gebouw

1. Over te gaan tot verkoop van het pand Pater
Kustersweg 6 te Cadier & Keer
conform het voorgestelde verkoopproces en
verkoopcondities;
2. Ten aanzien van de gebruiker
Alterius/Praktech te informeren over het

1. Conform advies besloten.

2. Conform advies besloten.

2. Conform advies besloten.

Agendapunt

Onderwerp

7

Stand van zaken gebiedsvisie Middenterras en
ontwikkellocatie Poort van
Heuvelland

8

Raadsvoorstel jaarrekening
2019

Advies
volgende:
a. beëindigen onderwijsactiviteiten per 1
augustus 2020 en oplevering van
het gebouw Pater Kustersweg 6 per 1 oktober
2020;
b. oplevering van het pand conform de staat
op het moment dat Praktech
het pand in gebruik heeft genomen, waarbij
het de keuze van Praktech is om materieel dat
destijds aanwezig was en zij dit willen mee
verhuizen zij dit voor eigen rekening en risico
kunnen overnemen en meenemen naar een
eventuele nieuwe locatie, hetgeen derhalve
geen verplichting is. De gemeente zal in deze
geen vergoeding in de verhuiskosten doen;
3. Instemmen met het verzenden van
bijgevoegde raadsinformatiebrief;
4. Instemmen met de bijgevoegde reactie op de
gestelde art 36 vragen;
5. De financiële gevolgen te verwerken in de
tweede burap 2020.

Besluit

1. Kennis nemen van de stand van zaken
rondom proces gebiedsvisie Middenterras;
2. Instemmen met het treffen van de
voorbereidingen om te komen tot een
Masterplan ‘’de Poort van het Heuvelland’’.
De jaarrekening 2019 ter vaststelling aan
de raad aanbieden en voorstellen het
negatieve saldo ad € 1.259.086,-- te
onttrekken uit de algemene reserve.

Aangehouden, met het verzoek om het voorstel eerst te
bespreken in de stuurgroep Middenterras.

3. Conform advies besloten.
4. Conform advies besloten, met dien verstande dat de
tekst bij vraag 5 van art 36 vragen wordt aangepast.
5. Conform advies besloten.

Conform advies besloten, met dien verstande dat
1. voor de definitieve behandeling van de jaarrekening op
9 juni
a) de gemaakte tekstuele opmerkingen worden verwerkt;
b) er een titel wordt gegeven aan de jaarrekening;
c) de inleiding wordt aangescherpt.
2. er een procesvoorstel komt voor de samenstelling van

Agendapunt

Onderwerp

Advies

Besluit
de taskforce sociaal domein en welke opdracht en doelen
de taskforce zullen worden meegegeven;
3. op 9 juni het standpunt van de accountant bekend
moet zijn;
4. een persbericht wordt toegevoegd.

9

Omgevingsvergunning voor
de vestiging van een
sportschool in het bedrijfsgebouw aan Rabauw 2, te
Margraten, in afwijking van
het bestemde gebruik.

Medewerking te verlenen aan de aanvraag
omgevingsvergunning voor het vestigen van een
sportschool aan Rabauw 2 (6269 BX) in
Margraten.

Conform advies besloten, met dien verstande dat
wethouder Jacobs opgetekend wenst dat hij niet akkoord
is vanwege het feit dat vanuit economisch oogpunt het
bedrijventerrein ook voor functies van bedrijven
behouden moet blijven.

10

Bestuursrapportage 1 2020

1. De 1e bestuursrapportage 2020 ter
vaststelling aan de raad aan te bieden;
2. Het negatieve saldo 2020 ad. € 1.725.099
voorlopig parkeren;
3. Budget-neutrale programma overschrijdende
raadswijziging ter vaststelling aan de raad
aanbieden;
4. Budget-neutrale wijziging binnen de
programma’s vaststellen.

Aangehouden.

Vastgesteld in de B&W vergadering 9-6-2020
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans

