Notulen collegevergadering 10-11-2020
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 10-112020

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 03-112020

Vaststellen.

Conform advies.

3

Raadsvoorstel
belastingverordeningen
2021, OZB en leges

Instemmen met het ter vaststelling aanbieden
aan de raad van:
1. De verordening op de heffing en
1. Conform advies besloten;
invordering van leges 2021;
2. De verordening op de heffing en
2. Conform advies besloten.
invordering van onroerende
zaakbelastingen 2021.

4

Raadsvoorstel Vaststelling
bestemmingsplan
Appartementencomplex
Wilhelminastraat 63 Eijsden

1. Conform het gestelde in het raadsvoorstel
en de Nota van zienswijze, wordt uw
college geadviseerd om de raad voor te
stellen om de zienswijze van reclamant
ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2. De raad voorstellen, conform bijgevoegd
raadsvoorstel, om het bestemmingsplan
Appartementencomplex Wilhelminastraat
63 Eijsden, zoals dat plan is aangegeven
op de verbeelding, alsmede de regels en
de toelichting, ongewijzigd vast te stellen
(NL.IMRO.1903.BPKOM10020.VG01).
3. De raad voorstellen geen exploitatieplan
ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening
vast te stellen.

1. Conform advies besloten.

2. Conform advies besloten.

3. Conform advies besloten.

Agendapunt

Onderwerp

Advies
4. Instemmen met bijgevoegde concept
anterieure exploitatieovereenkomst welke
in het kader van het kostenverhaal, op
grond van artikel 6.12 lid 2 van de Wet
ruimtelijke ordening, wordt gesloten met
de initiatiefnemer.

Besluit
4. Conform advies besloten.

5

Correctie toetreding BsGW

1. Raad voorstellen ons college toestemming 1. Conform advies besloten.
te verlenen tot uittreding gemeenteraden
andere deelnemers en toetreding colleges
andere deelnemers.
2. Raad voorstellen ons college toestemming 2. Conform advies besloten.
te geven in te stemmen met toetreding van
de gemeente Mook en Middelaar tot de
gemeenschappelijke regeling BsGW.

6

Raadsinformatiebrief inz.
coronamaatregelen Sociaal
domein

Instemmen met bijgevoegde
raadsinformatiebrief en deze verzenden naar
de gemeenteraad.

Conform advies besloten met dien
verstande dat een passage wordt
opgenomen over de werkgroep ´Hoe
verder tijdens/na corona (Lokale invulling
BEST)´ en het ´Platform voor
Verenigingen´.

7

Overschrijding
ongediertebestrijding 2020

1. Structureel bijramen van € 40.000 voor
ongediertebestrijding vanaf 2020.
2. Incidenteel, voor 2020, bijramen van
€ 15.000 voor ongediertebestrijding.

Niet akkoord, met dien verstande dat het
tekort 2020 bijgeraamd wordt in 2e Burap
(kosten waren niet voorzien) en
ontwikkelingen in 2021 worden afgewacht
en op het moment dat het zich voordoet bij
te ramen bij de 1e of 2e Burap.

Agendapunt
8

Onderwerp
Wijziging APV 2019

Advies
In te stemmen met het raadsvoorstel
betreffende de vijfde wijziging van de
Algemene plaatselijke verordening.

9

Raadsinformatiebrief
Instemmen met bijgevoegde
Buitengewoon buitengebied / raadsinformatiebrief en deze verzenden aan
Middenterras Meschde leden van de gemeenteraad.
Bemelen 1 - november 2020
/ Vertragingsbericht Manifest
/ Richtinggevende uitspraken
Buitengewoon Buitengebied

Conform advies.

10

Vaststelling brief ter
beantwoording van art 36
vragen Dhr. Hendriks inzake
kruising Pr.
Kennedystraat/Bernhardlaan

Conform advies.

Toegevoegde antwoordbrief aanbieden aan
de raad.

Besluit
Conform advies.

Vastgesteld in de B&W vergadering 17-11-2020
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans

