Notulen collegevergadering 9-6-2020
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
Openbare agenda
collegevergadering 9-6-2020

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 2-6-2020

Vaststellen.

Conform advies.

3

Raadsvoorstel Strategisch
Actieplan Middengebied
Zuid-Limburg

Conform bijgevoegd raadsvoorstel de
gemeenteraad voor te stellen om:

Conform advies besloten, met dien verstande
dat verkend wordt of er gemeenten binnen het
Middengebied zijn die op basis van een
soortement van ‘coalition of the willing’ meer
samen willen optrekken rondom het thema
wonen gericht op het KLC en het versterken
van de leefbaarheid in de kleine dorpen.

1. In te stemmen met het Strategisch
actieplan Middengebied Zuid-Limburg
(Soete 2);
2. Kennis te nemen van het
Uitvoeringsprogramma Middengebied
(UVP)
3. In te stemmen met de aanwending van de
procesgelden Middengebied, zoals
die zijn opgenomen in de meerjaren
programmabegroting 2020-2023;
4. In te stemmen met een jaarlijkse evaluatie
van de voortgang samenwerking
Middengebied.
4

Integraal Veiligheidsplan
2020-2023

De raad voor te stellen om:
1. het vigerende Integraal Veiligheidsplan in
te trekken;
2. het Integraal Veiligheidsplan Heuvelland
2020-2023 vast te stellen.

1. Conform advies.

2. Conform advies.

Agendapunt
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Onderwerp
Jaarrekening 2019 EijsdenMargraten.

Advies
De jaarrekening 2019 ter vaststelling aan
de raad aanbieden en voorstellen het
negatieve saldo ad. € 1.259.086 te
onttrekken uit de algemene reserve.

Besluit
Conform advies besloten, met dien verstande
dat de titel wordt aangepast.

6

Bestuursrapportage I-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. Budgetneutrale programma
overschrijdende raadswijziging ter
vaststelling aan de raad aanbieden;
4. Budgetneutrale wijziging binnen de
programma’s vaststellen.

1. Conform advies besloten, met dien
verstande dat:
- voor wat betreft het aanpassen van de
teksten de directie gemandateerd wordt om dit
aan te passen en een bijgestelde versie
uiterlijk donderdag 11 juni gereed te hebben
ter doorgeleiding richting griffie en college;
- de resultaten en effecten van de
meicirculaire inzichtelijk gemaakt worden;
- in het raadsstuk i.p.v. ‘’parkeren van de
situatie’’ opgenomen wordt dat de komende
weken inspanningen verricht worden om bij te
sturen met als doel het tekort te dempen c.q.
te minimaliseren en derhalve aan te kondigen
dat:
a) gezien de financiële situatie het college bij
uitzondering zich genoodzaakt ziet om in
september 2020 aan de raad een
begrotingswijziging voor te leggen;
b) hiertoe o.a. een Taskforce sociaal domein
wordt ingesteld, vastgoed versneld zal worden
afgestoten, bezien wordt welke activiteiten
(mede door corona) niet uitgevoerd worden
dan wel welke (incidentele) middelen
gegenereerd kunnen worden en derhalve geld
opleveren;
c) de raad opgeroepen wordt suggesties te
doen voor de kadernota maar zeker ook voor
het lopende boekjaar 2020.

Agendapunt

Onderwerp

Advies
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Raadsvoorstel tot vaststelling 1. De raad voorstellen conform bijgevoegd
1. Conform advies.
van de gebiedsvisie
voorstel om de “Gebiedsvisie
MIddenterras.
Middenterras Bemelen- Mesch”, met
inachtneming van de wijzigingen naar
aanleiding van de ingebrachte zienswijzen,
vast te stellen.
2. De budgetneutrale begrotingswijziging in
2. Conform advies.
de 2de burap 2020 door de raad te
laten vaststellen (want programmaoverschrijdend).
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Aanleg fietsverbinding
St.Geertruid - Eijsden
(fietspad Bukel).

1. Het (concept) bestek 'Fietspad
St.Geertruiderweg, Moerslag, Bukel
(fietspad Bukel)' besteknummer 2020GNS-06 inclusief bijlagen - d.d. 2 juni
2020' te accorderen en kennis te nemen
van de kredietraming op basis van de
bestek;
2. Overeenkomstig het ingewonnen juridisch
advies hiervoor een meervoudige
onderhandse aanbesteding (op
uitnodiging) te starten;
3. Gezien de huidige marktsituatie en in
afwijking van het protocol aanbestedingen
hiervoor 9 in plaats van 3 tot 5 inschrijvers
uit te nodigen;
4. De stand still periode van 7 kalenderdagen
(protocol gemeentelijk
aanbestedingsbeleid) te laten vervallen en

Besluit
2. Conform advies besloten.
3. Conform advies besloten.
4. Conform advies besloten.

1. Conform advies besloten, met dien
verstande dat:
a) maandelijks de voortgang richting college
aangaande het budget, planning, kwaliteit,
communicatie & draagvlak in de omgeving
wordt gerapporteerd;
b) bezien wordt of een eco-dynamische
verlichting kan worden aangebracht;
c) de passage over nog niet beschikte
middelen wordt gewijzigd en allereerst het
aanbestedingsresultaat wordt afgewacht,
waarna alsnog bezien wordt hoe - eventueel
in overleg met de Provincie - tekorten zullen
worden gedekt;
2. Conform advies besloten;
3. Conform advies besloten;
4. Conform advies besloten;
5. Conform advies besloten;

Agendapunt

Onderwerp

Advies
dit in de uitnodiging aan de inschrijvers
kenbaar te maken
5. Na positief gunningsadvies en definitieve
ontheffingen Natuur- en Waterwet, de
laagste inschrijver opdracht verlenen voor
uitvoering van de werken;
6. Een bestemmingplanprocedure op te
starten teneinde een onteigeningsgrond te
bewerkstelligen voor de noodzakelijke
verwerving van een perceel aan de St.
Geertruiderweg;
7. Vooruitlopend op de aanbesteding infra, de
uitvoering van het noodzakelijke
aanvullende veldonderzoek explosieven in
opdracht te geven;
8. Overeenkomstig aanbestedingsbeleid bij 3
adviesbureaus een vrijblijvende offerte aan
te vragen voor het houden van Directie en
Toezicht op basis van 8 / 36 uur per week.
9. Het afdelingshoofd mandateren om binnen
voornoemd kredietbesluit de
opdrachtverlening voor uitvoering van de
werken en overige uitvoering gerelateerde
onderdelen verder af te handelen.

Besluit
6. Conform advies besloten;
7. Conform advies besloten;
8. Conform advies besloten;
9. Conform advies besloten.
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Verkoopprocedure pand
Hoenderstraat 2B Margraten

Over te gaan tot verkoop van het pand
Hoenderstraat 2B te Margraten conform het
voorgestelde verkoopproces en
verkoopcondities.

Conform advies.

Vastgesteld in de B&W vergadering 16-6-2020
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans

