
      

 

Notulen collegevergadering 25-8-2020 
 

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 25-8-
2020 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 21-7-
2020 

Vaststellen. Conform advies. 

3 Wijzigingsbesluit 
gemeenschappelijke regeling 
GGD Zuid Limburg. 

1. Instemmen met het wijzigingsbesluit van 
de gemeenschappelijke regeling GGD 
Zuid-Limburg; 

2. De raad voor te stellen toestemming te 
verlenen aan het College de 
gemeenschappelijke regeling GGD-ZL te 
wijzigen. 

 

1. Conform advies besloten. 
 
 
2. Conform advies besloten. 

4 Beantwoording artikel 36-
vragen m.b.t. pand Klein 
Heugdeweg 2 te Noorbeek 

Instemmen met het verzenden van  
toegevoegde antwoordbrief op artikel 36- 
vragen m.b.t. pand Klein Heugdeweg 2 te 
Noorbeek. 

Conform advies besloten, met dien 
verstande dat bij punt 6 wordt 
opgenomen dat reeds vanaf 2018 
ambtelijk/bestuurlijk meerdere 
pogingen gedaan zijn om contacten te 
leggen die door de huurder eenzijdig 
zijn afgezegd. 
 

5 Beantwoording artikel 36-
vraag m.b.t. perceel Stiegel 
13 

Instemmen met het verzenden van  
toegevoegde antwoordbrief op artikel 36- 
vraag m.b.t. perceel Stiegel 13 te Eijsden. 

Conform advies besloten, na 
verwerking van een tekstuele 
aanpassing. 
 
Additioneel besluit: Opstellen van een 
maatschappelijk gedragen 
verkeerscirculatieplan inclusief 
parkeerplan voor Eijsden waarbij niet 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

alleen vanuit een verkeerstechnisch 
oogpunt, maar bovenal vanuit een 
stedenbouwkundig 
structuurversterkende invalshoek 
wordt uitgewerkt. 
 

6 Beleidsregel hulpacties/ 
ontwikkelingshulp bij rampen: 
Giro 555 Samen in actie voor 
Beiroet 
 

1. In verband met 'Samen in actie voor 
Beiroet’ en daarmee samenhangend het 
openstellen van Giro 555 een bijdrage 
beschikbaar te stellen van € 2.500,00, 
zijnde een bedrag van € 0,10 per 
inwoner. 

2. De gemeenteraad informeren over deze 
bijdrage. 

3. In te stemmen met de voorgestelde 
dekking en bijgaande administratieve 
wijziging nummer BW 2020_13. 

 

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

7  Verzoek van Stichting HX 
Hoogcruts om in aamerking 
te komen voor een 
Incidentele subsidieaanvraag 
Hoogcruts 
 

Stichting HX Hoogcruts een eenmalige  
financiële bijdrage te verlenen van  
maximaal € 3.440,00 voor het  
manifesteren van Cittaslow. 

Conform advies. 

8 Inzet budgetten nieuwe Wet 
inburgering 

● Instemmen om de incidentele middelen 
ter voorbereiding op de invoering van de 
nieuwe Wet Inburgering, voor 2020 via 
de 2e bestuursrapportage 2020 aan het 
COA-budget toe te voegen; 

 ● Instemmen om de structurele middelen 
omtrent de uitvoering van de nieuwe Wet 
Inburgering vanaf 2021 toe te voegen 
aan het COA-budget bij het opstellen van 
de Meerjarenbegroting 2021 – 2024. 

1 en 2 conform advies besloten, met 
dien verstande dat de ingezette 
middelen worden gemonitord en 
geëvalueerd rondom de doelstellingen 
en effecten die nagestreefd worden. 
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9 Project 'LVD onderhoud 
Hoogstraat- St.Jozefstraat te 
Oost Maarland' 

1. Het (concept) bestek 
'Levensduurverlengend onderhoud 
Hoogstraat- St.Jozefstraat te Oost 
Maarland' besteknummer 20258.1 
inclusief bijlagen - d.d. 15 juli 2020' te 
accorderen; 

2. Kennis te nemen van het verslag van het 
gehouden inloopspreekuur d.d. 22 juli 
2020; 

3. Instemmen met de volgende hieruit 
voortkomende actiepunten en 
aanvullingen op het plan vanuit 
burgerparticipatie: 

a. gelijktijdig uitvoeren gedeelte bebouwde 
kom Spoorstraat: extra kosten € 68.529 

b. aanleg verkeersplateau kruising 
Spoorstraat/ Hoogstraat: extra kosten € 
17.185; 

4. Kennis te nemen van de kredietraming 
op basis van de directieraming en 
overeenkomstig vigerend 
aanbestedingsbeleid Eijsden-Margraten 
hiervoor een meervoudige onderhandse 
aanbesteding (op uitnodiging) te starten; 

5. Afhankelijk van het 
aanbestedingsresultaat en indien de 
uitvoeringskosten het oorspronkelijke 
kredietbesluit overstijgen, een aanvullend 
kredietbesluit ter besluitvorming 
voorleggen; 

6. Na positief gunningsadvies en passend 
binnen het kredietbesluit de laagste 
inschrijver opdracht verlenen voor 
uitvoering van het de werken; 

7. Het afdelingshoofd openbare ruimte 

1. Conform advies besloten; 
2. Voor kennisgeving aangenomen, 
met dien verstande dat het verslag 
van de informatieavond 
geanonimiseerd wordt (naam en 
adressen weglaten); 
3. Conform advies besloten; 
4. Voor kennisgeving aangenomen; 
5. Conform advies besloten, met dien 
verstande dat in de financiële 
paragraaf in de toekomst inzichtelijk 
wordt gemaakt welke totale ruimte 
binnen het MIP gelabeld is aan 
projecten en hoeveel onderuit-putting 
beschikbaar is per project ingezet 
wordt; 
6. Conform advies besloten; 
7. Conform advies besloten; 
 
Additioneel besluit: er wordt een 
voorstel vanuit de vak-afdeling 
uitgewerkt ten aanzien van het stellen 
van randvoorwaarden aangaande 
participatie rondom te doorlopen 
civiele projecten, ter voorkoming dat 
aan de voorkant in het proces van 
participatie de kaders niet helder zijn 
(b.v. t.a.v. begrenzing project, kosten, 
kwaliteit etc.). 
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mandateren om binnen het kredietbesluit 
de opdrachtverlening voor uitvoering van 
de werken, directie- en toezicht, 
milieukundige begeleiding en incidentele 
kleine opdrachten verder af te handelen. 

 

10 Jaarverantwoording toezicht 
Kinderopvang 2019 

1. Instemmen met de 'jaarverantwoording 
Kinderopvang gemeenten 2019' van 
Eijsden-Margraten. 

2. De jaarverantwoording ter kennisname 
aan de onderwijsinspectie zenden voor 
 1 oktober 2020. 

3. Instemmen met de publicatie op 
www.waarstaatjegemeente.nl. 

4. De samenvatting van het verslag ter 
kennisname aan de raad te zenden in 
het 4e kwartaal 2020. 

 

1. Conform advies besloten. 
 
 
2. Conform advies besloten. 
 
 
3. Conform advies besloten. 
 
4. Conform advies besloten. 

11 Verzoek aan het College in 
te stemmen met de verhuur 
door SVME aan MIK van de 
kantineruimte inzake nieuwe 
BSO door MIK. 

Instemmen met de verhuur in termijnen  
van telkens 1 jaar door voetbalvereniging 
 SVME in Eijsden van de kantineruimte  
(gedeeltelijk) en de bestuurskamer aan  
MIK kinderopvang 
 

Conform advies. 

12 Enexis aanmerken als derde 
aprtij 

De raad voorstellen om: 
Enexis Holding NV aan merken als derde 
partij in het kader van de publieke taak  
teneinde een lening te kunnen  
verstrekken ter versterking van het eigen 
vermogen. 
 

Conform advies. 
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13 Raadsinformatiebrief inzake 
september wijziging 

Raadsinformatiebrief inzake  
septemberwijziging ter kennisname doen  
toekomen aan de raad. 

Conform advies besloten, met dien 
verstande dat de verkoopopbrengst 
Kleine Heugdeweg in de brief wordt 
verwerkt. 

14 Natura 2000 gebied 
Bemeler- en Schiepersberg 

1. In te stemmen met het plan van aanpak 
Natura 2000 gebied Bemeler- en 
Schiepersberg; 

2. Medewerking verlenen aan de realisatie 
van migratieroutes voor 
Geelbuikvuurpaden door het toestaan 
van plaatsing van de daartoe 
bestemde betonnen waterbakken met 
leegloopvoorziening; 

3. Uitvoering geven aan de 
handhavingstaken waarvoor de 
gemeente. 

 

1. Conform advies besloten, met dien 
verstande dat in het colofon van beide 
betreffende rapporten enkele 
correcties worden doorgevoerd (er 
wordt namelijk verwezen naar Natura 
2000 plan Geleenbeekdal). 
2. Conform advies besloten, met dien 
verstande dat aandacht gevraagd 
wordt voor nadere afstemming over 
het plaatsen van betonnen 
waterbakken en het 
(regenwater)afwateringsbeheer van 
wandelpaden, zoals de route van het 
internationaal bekende Pieterpad dat 
regelmatig onbeloopbaar is vanwege 
wateroverlast en hierover ook in 
gesprek gegaan wordt met het 
Limburgs Landschap; 
3. Conform advies besloten. 

15 Natura 2000-plan 
Noorbeemden & Hoogbos 

1. In te stemmen met het Natura 2000-plan 
Noorbeemden & Hoogbos; 

2. In overleg met de provincie te komen tot 
het terugdringen van het aantal 
overstorten van het riool in het gebied. 

 

1. Conform advies besloten. 
 
2. Conform advies besloten. 
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16 Raadsvoorstel concept 
Regionale Energiestrategie 
(RES) Zuid-Limburg 

1. Instemmen met het raadsvoorstel 
concept Regionale Energiestrategie 
(RES) Zuid-Limburg, deze voor te leggen 
aan de gemeenteraad en de raad te 
verzoeken om hiermee in te stemmen; 

2. het opstellen van een gemeentelijk 
beleidskader voor de opwek van 
zonneen windenergie; 

3. het vervolgtraject om te komen tot een 
definitief RES bod op 1 juli 2021 ter 
kennisgeving aannemen; 

4. de voorgestelde dekking door de raad te 
laten vaststellen en als onderdeel 
van het raadsvoorstel opnemen. 

1. Conform advies besloten, met dien 
verstande dat: 
- benadrukt wordt dat bij het 
afwegingskader nu nog geen harde 
ontsluitingsgebieden zijn ingekaderd, 
maar dat hiervoor juist de komende 
tijd een gemeentelijk beleidskader 
voor de opwek van zonne- en wind 
energie wordt uitgewerkt; 
- als watermerk in de verslaglegging 
van het klimaatspel met het college en 
raad opgenomen wordt het woord ‘’1e 
vingeroefening’’, zodat voor eenieder 
duidelijk is dat het spel bedoeld was 
als eerste stap tot bewustwording en 
hieromtrent geen rechten ontleend 
kunnen worden. 
 
2. Conform advies besloten. 
 
3. Voor kennisgeving aangenomen. 
De volgende initiatieven worden 
opgepakt: 
* op korte termijn wordt een 
werkbezoek door het college gebracht 
aan de gemeente Bergen, aan de 
opgerichte energiecoöperatie in de 
gemeente Leudal alsmede aan de 
lokale investeerders; 
* het organiseren van een 
conferentietafel met deskundige 
inwoners uit de gemeente; 
* het actief betrekken van lokale 
ondernemers die fors investeren in de 
klimaat-opgaven en hen in de picture 
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te zetten in b.v. weekblad De Etalage. 
 
4. Conform advies besloten. 

 
 

Vastgesteld in de B&W vergadering 1 september 2020 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
          Mari-An Gerits   Dieudonné Akkermans 
 


