Notulen collegevergadering 20 oktober 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 20-102020

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 13-102020

Vaststellen.

Conform advies.

3

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 13-102020 om 16.00 uur

Vaststellen.

Conform advies.

4

Conceptbrief aan MIK/PIW
groep inzake handhaving
Kinderopvang i.r.t. Covid-19.

Instemmen met bijvoegde conceptbrief
Conform advies.
ter beantwoording van de brief van de
MIK/PIW groep van 16 september 2020.
Tevens deze conceptbrief ter kennisname aan te
bieden aan de gemeenteraad.

5

belastingverordeningen 2021 Instemmen met het ter vaststelling
aanbieden aan de raad van:
1. De verordening op de heffing en invordering van
rioolheffing 2021;
2. De verordening op de heffing en invordering van
hondenbelasting 2021;
3. De verordening op de heffing en invordering van
afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2021;
4. De verordening op de heffing en invordering van
forensenbelasting 2021;
5. De verordening op de heffing en invordering van
toeristenbelasting 2021
6. De verordening op de heffing en invordering van

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conform advies besloten;
Conform advies besloten;
Conform advies besloten;
Conform advies besloten;
Conform advies besloten;
Conform advies besloten, met dien verstande
na te gaan hoe toeristenbelasting wordt
geheven en de tekst hierop aanscherpen en
de tekstuele aanpassingen via app heden door
college laten accorderen, waarna
raadsvoorstel doorgeleid kan worden richting
raad.
7. Conform advies besloten met dien verstande

Agendapunt

Onderwerp

Advies
water)Toeristenbelasting 2021;

6

Omgevingswet Raadsinformatiebrief Lijn50
participatie Omgevingsvisie

Adviesbesluit:Instemmen met bijgevoegde
raadsinformatiebrief omtrent de
stand van zaken van de Omgevingsvisie
en deze te verzenden naar leden van de
gemeenteraad.

7

In procedure brengen
ontwerp wijzigingsplan
Ursulinenstraat ong. Eijsden

8

Besluit
na te gaan waarom onderdeel lijkbezorging
niet is ingevuld en nader onderbouwing wordt
7. De tarieventabel behorende bij de verordening
aangescherpt en de tekstuele aanpassingen
op de heffing en invordering van
via app heden door college laten accorderen,
lijkbezorgingsrechten 2015.
waarna raadsvoorstel doorgeleid kan worden
richting raad.

1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan
Ursulinenstraat ong. Eijsden,
(planidenficatienummer
NL.IMRO.WPLKOM10006-ON01), zoals dat is
aangegeven op de verbeelding, de regels en de
toelichting;
2. Het ontwerp wijzigingsplan met ingang van 29
oktober 2020 gedurende 6 weken ter inzage
leggen.
3. Gelet op de motie van de raad d.d. 29 september
2020 geen compenserende maatregelen op te
leggen als bedoeld in de Structuurvisie Wonen
Zuid-Limburg.
Advies aan Departement des 1. Het bezwaarschrift van 20 augustus 2020, dat is
Pernis et Autorisations
ingediend inzake de omgevingsvergunning voor
inzake de omgevingsde bouw en exploitatie van de vijf windturbines in
vergunning voor de bouw en
Warsage, gemeente Dalhem België, tevens
exploitatie van de vijf
indienen als advies bij het Département des
windturbines in Warsage,
Permis et Autorisations van 'Wallonie
gemeente Dalhem België
Environnement SPW';
2. Het bezwaarschrift van 20 augustus 2020 dat is

Conform advies.

1. Conform advies besloten;

2. Conform advies besloten;

3. Conform advies besloten.

1. Niet akkoord met indienen van bezwaarschrift;
2. Verzocht wordt overleg te organiseren met
grensgemeenten (Voeren en Visé) en een
grenslandagenda op te stellen met
aandachtspunten als ook van kansen in de
breedste zin des woords.

Agendapunt

Onderwerp

Advies
Besluit
ingediend inzake de omgevingsvergunning voor
de bouw en exploitatie van de vijf windturbines in
Warsage, gemeente Dalhem België, te
bekrachtigen;
3. De vakafdeling binnen Fysieke Leefomgeving
verzoeken voor het opzetten van een
overlegstructuur voor zaken met
grensoverschrijdende effecten.

9

Meerjaren
onderhoudsprogramma
Sportvelden 2020-2030

1. Het onderhoudsbudget 2021 ev voor de
sportvelden te verhogen met € 170.000;
2. Geen natuursportvelden meer reconstrueren en
geen investeringen meer te doen aan de drie
sportcomplexen zoals genoemd in de
vastgestelde accommodatienota 2013;
3. In de 2e bestuursrapportage voor 2020 €
170.000 extra op te nemen om de kosten voor
onderhoud aan de sportvelden 2020 te kunnen
uitvoeren;
4. Een plan van aanpak op te stellen om de
meerjaren bezuiniging van 100.000 euro rondom
optimaliseren onderhoud sportaccommodaties
smart te maken en samen met de afdeling Mens
& Samenleving in 2021 een voorstel te doen voor
een pakket van maatregelen om minimaal op
langere termijn vitale sportcomplexen in de 5
kernen beschikbaar te stellen voor sport en
bewegen in de ruimste zin van het woord.

1.
2.
3.
4.

Conform advies besloten;
Conform advies besloten;
Conform advies besloten;
Conform advies besloten met dien verstande
dat aanvullend de samenwerking tussen
voetbalclubs dan wel tussen maatschappelijke
partners wordt bevorderd en in dat licht een
plan de campagne wordt uitgewerkt rondom
accommodaties.

Agendapunt
10

Onderwerp
Beantwoording art. 36 vraag
D66 aangaande historische
monografie oude dorpskern
Eckelrade

Advies
De antwoordbrief (zie bijlage) te
verzenden naar D66 fractie Eijsden-Margraten.

Besluit
Conform advies.

11

Aangenomen raadsmotie
"Stop de bouwstop"

1. In te stemmen met het voorliggende
raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld
beleidsafspraak VI te laten vervallen, conform de
bij het raadsvoorstel gevoegde gewijzigde
Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SVWZL);
2. Voordat het voorstel aan de raad wordt
voorgelegd op grond van de Inspraakverordening
het voornemen tot deze beleidswijziging 14
dagen te inzagen te leggen;
3. Het voornemen om in het verlengde van het
gewijzigde artikel 2.4.2. van de
Omgevingsverordening Limburg 2014
Beleidsafspraak VI van de SVWZL te laten
vervallen, mee te delen aan de regiovoorzitters
van de bestuurlijke subregionale overlegorganen
Wonen en de gedeputeerde Wonen;
4. De Beleidsregel Financiële compensatie bij
kleine woningbouw-initiatieven in te trekken,
nadat de raad de SVWZL gewijzigd heeft
vastgesteld, waarmee Beleidsafspraak VI is
komen te vervallen.

1. Conform advies besloten;

2. Conform advies besloten;

3. Conform advies besloten;

4. Conform advies besloten.

Vastgesteld in de B&W vergadering 27-10-2020
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,
Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans

