Notulen collegevergadering 29-09-2020
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 29-092020

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 22-092020

Vaststellen.

Conform advies.

3

Subsidieaanvraag
beeldbepalend pand
Klompenstraat 25 te
Eckelrade

Het verlenen van een subsidiebedrag van
Conform advies.
€13.522,19 voor restauratie en instandhouding van
beeldbepalend pand Klompenstraat 25 te Eckelrade
in kader van de gemeentelijke Subsidieverordening
Cultureel Erfgoed.

4

Besluit op bezwaar inzake de 1. Het bezwaar inzake de tijdelijke
omgevingsvergunning voor
omgevingsvergunning voor het opnieuw
het opnieuw vergunnen voor
vergunnen voor een periode van drie jaar van de
een periode van drie jaar van
tijdelijke vergunning voor de plaatsing van vier
de tijdelijke vergunning voor
zorgwoonunits op de locatie Pater Kustersweg
de plaatsing van vier
15A t/m 15D te Cadier en Keer ontvankelijk
zorgwoonunits op de locatie
verklaren;
Pater Kustersweg 15A t/m
2. Het bezwaar inzake de tijdelijke
15D te Cadier en Keer.
omgevingsvergunning voor het opnieuw
vergunnen voor een periode van drie jaar van de
tijdelijke vergunning voor de plaatsing van vier
zorgwoonunits op de locatie Pater Kustersweg
15A t/m 15D te Cadier en Keer ongegrond
verklaren;
3. Een vergoeding van de proceskosten afwijzen.

1. Conform advies besloten;

2. Conform advies besloten;

3. Conform advies besloten.

Agendapunt
5

Onderwerp
Beantwoording artikel 36vraag Klein Heugdeweg 2
Noorbeek

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

Besluit
Conform advies besloten, na tekstuele
aanpassing van de brief.

6

Artikel 36 beantwoording
jacht en jachtvergunningen

Instemmen met het verzenden van de
antwoordbrief aangaande de art. 36 vragen 'jacht
en jachtvergunningen'.

Aangehouden, in de brief dient nader geduid te
worden:
 aantal ha grond dat in Eijsden-Margraten
voor de jacht wordt ingezet;
 aantal ha grond die de gemeente in bezit
heeft (52 ha.?);
 aantal ha gemeentegrond die de gemeente
uitgeeft/inzet voor de jacht.

7

Beantwoording artikel 36vragen "Vergunningen t.b.v
gebouwen in het
buitengebied"

Instemmen met het verzenden van toegevoegde
antwoordbrief op artikel 36-vragen "Vergunningen
t.b.v gebouwen in het buitengebied".

Conform advies.

8

Raadsinformatiebrief inzake
beëindigen Nationaal
Jeugdontbijt per 1 november
2020

In te stemmen met bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

Conform advies.

Vastgesteld in de B&W vergadering 06-10-2020
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,
Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans

