Notulen collegevergadering 22-9-2020
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
1
Openbare agenda
collegevergadering 22-9-2020

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 15-9-2020

Vaststellen.

Conform advies.

3

Renovaties Individuele
Behandelingsinstallatie
Afvalwater 2020

1. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) te machtigen de 1. Conform advies besloten;
aanbestedingsprocedure namens de gemeente
2. Conform advies besloten;
Eijsden-Margraten te volgen.
3. De heer Mertens in het veld wethouder
2. Het afdelingshoofd Openbare Ruimte te
Dreessen nader informeert over iba’s binnen
mandateren de werkzaamheden te gunnen mits de
de gemeente en pro’s en contra’s van
kosten passen binnen de directieraming.
eventuele alternatieven.

4

CA Bomenplan 2020-2024

1. Instemmen met het bomenplan om komende vier
jaar 8.301 bomen te planten, acht hectare bos te
ontwikkelen en jaarlijks hiervoor budget
beschikbaar te stellen, zijnde € 212.500 voor vier
jaar.
2. Besluiten om voor het specifiek doel: 'het
aanbieden van een herdenkingsboom', bij
geboorte, nieuwe inwoners, huwelijken en
bijzondere huwelijken, persoonsgegevens hiervoor
te gebruiken uit onze gegevensbestanden.
3. Besluiten om een eenmalige investering te doen ad
€ 24.500,- voor de aanschaf van een 6m3
getrokken watertransporter middels een krediet
i.c.m besluit 4.
4. Besluiten om een eenmalige investering te doen ad
€ 155.000,- voor de aanschaf van een zelfrijdende
hoogwerker, middels een krediet. Het

1.
2.
3.
4.

Conform advies besloten;
Conform advies besloten;
Conform advies besloten;
Conform advies besloten met dien verstande
dat het materieel niet wordt uitgeleend en
medewerkers adequaat worden opgeleid ten
behoeve van het gebruik van het materieel;
5. Conform voorstel besloten, met dien
verstande dat de profielschets van de
vacante vacature inclusief taakverdeling ter
accordering aan college wordt voorgelegd.

Agendapunt Onderwerp

Advies
Besluit
afdelingshoofd Openbare Ruimte te mandateren de
aanbestedingsprocedure uit te voeren en de
hoogwerker te bestellen.
5. de directie te mandateren om de vacature
Landschap/Landbouw open te stellen.

5

Verzoek van Stg. Tebannetermert om in aanmerking te
komen voor een reguliere
subsidie op grond van artikel 39
Vluchtelingenwerk en
ontwikkelingssamenwerking van
de ASV.

1. Mede gelet op de ingediende verklaring van de
1. Conform advies.
Stichting Tebannetermert aan te merken als
jaarlijks gesubsidieerde instantie op grond van
artikel 39 Vluchtelingenwerk en
ontwikkelingssamenwerking van de Algemene
Subsidieverordening.
2. Het bijbehorend vast subsidiebedrag voor 2020 van 2. Conform advies.
€ 500,00 betaalbaar te stellen.

6

Verzoek tot handhaving locatie
Boterbloem 8, 6245TA Eijsden

1. Het advies van de commissie over te nemen;
2. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk te
verklaren;
3. Het ingediende bezwaarschrift ongegrond te
verklaren.
1. In te stemmen met het visiedocument ‘’visie op
dienstverlening gemeente Eijsden-Margraten
2020’’;
2. In opvolging van het visiedocument dienstverlening
in te stemmen met het plan van aanpak voor fase
2a van het dienstverleningstraject;
3. In te stemmen met de inhuur van externe expertise,
in de persoon van de heer R. Koolhaas van bureau
Change2Improve, voor het invulling geven aan de
procesbegeleiding van fase 2a.
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Dienstverlening fase 2a

1. Conform advies.
2. Conform advies.
3. Conform advies.
1. Conform advies besloten inclusief de
aanvullende afspraken dat:
a) het visiedocument ter besluitvorming
aan de raad van oktober wordt
voorgelegd
b) het visiedocument gedeeld wordt met
de samenleving en hiertoe het
college in gesprek gaat met een
burger/onder-nemerspanel, zijnde
een afspiegeling van de primaire
dienstverleningsprocessen
(vergunningverlening, openbare
ruimte, burgerzaken, Wmo).
c) een stevige communicatie-campagne

Agendapunt Onderwerp

Advies

Besluit
wordt uitgewerkt en uitgerold;
2. Conform advies besloten;
3. Conform advies besloten;
4. De heer Koolhaas verzocht wordt een nadere
toelichting in het college te geven op het
visiedocument en het vervolgtraject.

8

Beantwoording artikel 36-vraag
voormalig gemeentelager
Gronsveld

Instemmen met het verzenden van
toegevoegde antwoordbrief op artikel 36vragen m.b.t. voormalig gemeentelager.

Conform advies.

9

Art 36 vragen raadslid R
Hermans inzake blauwe zone
Gronsveld

Instemmen met beantwoordingsbrief Art
36 RvO Blauwe Zone Gronsveld.

Conform advies besloten en de afspraak dat er
een overleg gearrangeerd wordt met de
raadsleden Damzo, v.d. Weerdt en Weeling
aangaande onderhavige casus.

10

Raadsinformatiebrief project
Fietspad St.Geertruid – Eijsden
(fietspad Bukel).

De raadsinformatiebrief via de griffie
doen uitgaan aan de leden van de raad.

Conform advies besloten met dien verstande dat
tekstuele opmerkingen op de RIB worden
verwerkt en voorbereidingen in gang gezet
worden rondom oplevering/opening van het
fietspad.

11

Raadsvoorstel controleprotocol
en normenkader 2020

Het college wordt geadviseerd:
1. Het controleprotocol en normenkader 2020 ter
vaststelling aan de raad voor te leggen.
2. De interne regelgeving van de gemeente EijsdenMargraten met betrekking tot de drie
decentralisaties voor 2020 uit te sluiten van het
normenkader. Dit is afgestemd met de externe
accountant.

1. Conform advies.

2. Conform advies.

Agendapunt Onderwerp
12
Ontwerpverklaring van geen
bedenkingen Ingberweg 3 in
Margaten voor de
omgevingsvergunning voor het
realiseren van een opslagruimte
ten behoeve van de machines
voor het hoveniersbedrijf op de
locatie Ingberweg 3, te (6269
NG) Margraten, in afwijking met
het bestemmingsplan.
13

Actualiseren verordening
starterslening

Advies
Raad voor te stellen:
1. een verklaring van geen bedenkingen af te geven
voor het realiseren van een opslagruimte ten
behoeve van de machines voor het
hoveniersbedrijf op de locatie Ingberweg 3, te
(6269 NG) Margraten;
2. dit besluit als ontwerp in procedure voor de
omgevingsvergunningaanvraag in te brengen;
3. als geen zienswijzen worden ingediend de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen als
definitief aan te merken.
1. De maximale koopsom en het leenbedrag in de
“Verordening starterslening gemeente EijsdenMargraten 2019” te verhogen naar respectievelijk €
225.000,-- en € 45.000,-- zoals vastgesteld in de
provinciale regeling,
2. Gelet op het delegatiebesluit van de raad van 11
december 2018, de “Verordening starterslening
gemeente Eijsden-Margraten 2020” vast te stellen,
conform de bijgevoegde conceptverordening.
3. De raad van deze wijzigingen in kennis te stellen,
conform bijgevoegde raadsinformatiebrief.
4. De raad tevens te informeren over de
procesvoortgang m.b.t. de aangenomen motie
“Huisvestingsverordening”, conform bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

Besluit
Conform advies besloten met dien verstande dat
provinciale toets wordt afgewacht en na
verkrijgen van positief provinciaal advies voor 1
oktober 2020 het raadsvoorstel doorgeleid wordt
richting raad.

1. Conform advies.

2. Conform advies.

3. Conform advies.
4. Conform advies.

Vastgesteld in de B&W vergadering 29-9-2020
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
Mari-An Gerits

De burgemeester,
Dieudonné Akkermans

