Notulen collegevergadering 23-06-2020
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 23-6-2020.

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 16-6-2020.

Vaststellen.

Conform advies.

3

Woningbouwplannen
Mheerderweg Noord Banholt
en Karreweg fase II Sint
Geertruid.

1. Instemmen met een brief aan de raad inzake
de historische kosten van de grondexploitatie
behorende bij het raadsbesluit 6 mei 2020;
2. Instemmen met het ontwikkelen van
levensloop bestendige grondgebonden
senior geschikte woningen in de sociale
huursector op de woningbouwlocaties
Mheerderweg Noord in Banholt (5 stuks) en
op de woningbouwlocatie Karreweg fase II in
Sint Geertruid (5 stuks) door Woningstichting
Voerendaal.
3. Instemmen, om de raad voor te stellen de
grondexploitatie voor het woningbouwplan
Karreweg fase II Sint Geertruid vast te
stellen met daarbij bijgevoegd een bijlage
over de historische kosten.
4. Kennis te nemen van zaken en instemmen
met de keuzes genoemd paragraaf 5 van dit
collegevoorstel die samenhangen met het
nog op te stellen wijzigingsplan (artikel 3.6
Wet ruimtelijke ordening) ten behoeve van
het woningbouwplan Karreweg fase II Sint
Geertruid.

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat een
toelichting op het kostenoverzicht wordt aangereikt
richting portefeuillehouder.
2. Conform advies besloten.

3. Conform advies besloten.

4. Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt
4

Onderwerp
Beleidsregels peuterprogramma en VVE
programma 2020 aug-dec.

5

Voorlopige gunning onderhoud Op basis van het gunningsadvies de voorlopige Conform advies.
wegen 2020/2021.
gunning uitschrijven aan de laagste inschrijver,
namelijk Gebrs. Kurvers B.V.

6

Verzoek van Stg.
Het verzoek van de Stichting Tebannetermert
Tebannetermert om in
om in aanmerking te komen voor een reguliere
aanmerking te komen voor een subsidie af te wijzen.
regulier subsidie op grond van
artikel 39 Vluchtelingenwerk en
ontwikkelingssamenwerking
van de ASV.

Aanhouden.

7

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling, Mandateringen, en aangepast DVO
Het Gegevenshuis.

1. Conform advies.

8

Definitieve vaststelling
wijziging gemeenschappelijke
regeling Omnibuzz.

Advies
Besluit
1. Vaststellen van de 'Beleidsregel
1. Conform advies.
peuteropvang en voorschoolse educatie
gemeente Eijsden-Margraten 2020'.
2. Intrekken van de beleidsregel ‘Nadere regels 2. Conform advies.
Peuterprogramma en vve-programma 1 jan –
31 juli 2020.

1. Gewijzigde gemeenschappelijke regeling
Gegevenshuis vaststellen.
2. Mandatering Bag en BGT vaststellen.
3. Vernieuwde Dienstverleningsovereenkomst
met Het Gegevenshuis vaststellen.
De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te
wijzigen conform bijgevoegd conceptwijzigingsbesluit en deze na ontvangst van
gelijkluidende besluiten van de overige
deelnemende Limburgse gemeenten op de
wettelijk voorgeschreven wijze te publiceren.

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

Agendapunt
9

Onderwerp
Mobiliteitsvisie Zuid Limburg.

Advies
Het college van burgemeester en wethouders
wordt gevraagd om akkoord te gaan met;
1. Het vaststellen van de Mobiliteitsvisie ZuidLimburg.
2. Het uitwerken van een Mobiliteitsagenda
Zuid-Limburg als vervolg op de
Mobiliteitsvisie.
3. Het verder uitwerken van een governance
voor Zuid-Limburg, aanvullende op en
passend binnen de (hernieuwde) afspraken
op Limburgse schaal.
4. Informeren gemeenteraad middels
informatiebrief.

Besluit

Aanhouden.

1. Conform advies.
2. Conform advies.

3. Conform advies.

4. Conform advies.

10

Evaluatie voorraadagenda
eerste halfjaar 2020 en
planning voorraadagenda
tweede halfjaar 2020.

1. Kennis nemen van de evaluatie van de
voorraadagenda over het eerste halfjaar
2020;
2. Instemmen met de planning van de
voorraadagenda voor het tweede halfjaar
2020;
3. De raad conform de bijgaande conceptbrief
hierover te berichten.

11

Verlenging contract VGZ
collectieve ziektekostenverzekering minima.

1. In te stemmen met de verlenging van het
1 a t/m c conform advies
huidige contract met VGZ (de Zuidbesloten.
Limburgse collectiviteits-overeenkomst voor
minima) met één jaar (2021), met de optie
om het contract hierna nogmaals met één
jaar te verlengen (2022) onder de
voorwaarden dat:
a. het huidig Zuid-Limburgpakket wordt
omgezet naar een uitgebreid
standaardpakket minima;
b. het meeverzekeren van het eigen risico

Agendapunt

12

Onderwerp

Voorstel gemeenteblad De
Etalage

Advies
gehandhaafd blijft bij het uitgebreide
standaardpakket;
c. er een compact variant wordt toegevoegd;

Besluit

2. In te stemmen met de intentie om ook na
afloop van het huidige contract de
samenwerking op Zuid-Limburgse schaal
voor te zetten;
3. In te stemmen met de oprichting van een
projectgroep met daarin mogelijk ook een
specialist inkoop/ jurist vanuit de regio
Maastricht-Heuvelland;
4. In te stemmen met bestuurlijke
vertegenwoordiging door Maastricht
namens de regio Maastricht-Heuvelland in
de stuurgroep;
5. In te stemmen met machtiging van
gemeente Maastricht als penvoerende
gemeente voor het aangaan van de
verlengde collectiviteitsovereenkomst en
het uitvoeren van de
aanbestedingsprocesstappen.

2. Conform advies.

3. Conform advies.

4. Conform advies.

5. Conform advies.

Instemmen met het verzoek van de raad om in Conform advies.
de periode 1 mei tot en met 31 december 2020,
per raadsvergadering 2 pagina’s in De Etalage
af te nemen.

Vastgesteld in de B&W vergadering 30-06-2020
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans

