Notulen collegevergadering 17-11-2020
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 17-11-2020

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 10-11-2020

Vaststellen.

Conform advies.

3

Pva kader zonne- en
windenergie

Instemmen met het Plan van Aanpak
'Beleidskader voor zonne- en
windenergie'.

Conform advies besloten met dien verstande dat
a) in afstemming met het college de lijst van stakeholders inzake het participatie-traject wordt
gecompleteerd;
b) de projectleider periodiek terugkoppeling geeft
richting college over stand van zaken en
ontwikkelingen.

4

Besluit op bezwaar inzake de
omgevingsvergunning voor het
legaliseren van het aanpassen
van erf-/perceelafscheidingen op
de locatie Oude Akerstraat 51 te
Bemelen

Het bezwaarschrift inzake de Omgevingsvergunning voor het legaliseren
van het aanpassen van erf/perceelafscheidingen op de locatie
Oude Akerstraat 51 te Bemelen nietontvankelijk te verklaren.

Conform advies.

5

Besluit op bezwaar inzake het
buiten behandeling laten van de
aanvraag om
omgevingsvergunning voor het
veranderen van het eerder
vergunde te herbouwen
bedrijfspand, middels een

.
1. Het bezwaar inzake het buiten
behandeling laten van de aanvraag om
omgevingsvergunning voor het
veranderen van het eerder vergunde te
herbouwen bedrijfspand, middels een
opbouw op de locatie Termaar 51 te
Margraten ontvankelijk verklaren;

1. Conform advies besloten.

Agendapunt

Onderwerp
Opbouw op de locatie Termaar
51 te Margraten

Advies
2. Het bezwaar inzake het buiten
behandeling laten van de aanvraag om
omgevingsvergunning voor het
veranderen van het eerder vergunde te
herbouwen bedrijfspand, middels een
opbouw op de locatie Termaar 51 te
Margraten gegrond verklaren.

Besluit
2. Conform advies besloten.

6

Contourennota veranderopgave
inburgering MaastrichtHeuvelland

1. In te stemmen met de in de
1. Conform advies besloten;
contourennota opgenomen, uitgewerkte
en door de portefeuillehouders
Maastricht-Heuvelland op 25-03-2020
vastgestelde ambities;
2. In te stemmen met bijgevoegde
2. Conform advies besloten;
raadsinformatiebrief;
3. SZMH mede te delen dat er mogelijk
3. Conform advies besloten.
sprake zal zijn dat SZMH de uitvoering
van de Wet inburgering voor gemeente
Eijsden-Margraten slechts zeer tijdelijk
zal uitvoeren tot het moment van
uittreden en dat niet mag leiden tot
meerkosten rondom de
uittredingsvoorwaarden en –kosten.

7

Aanbesteding woonbehoefte en
schaarste onderzoek

In te stemmen met:
1. een meervoudig onderhandse
aanbesteding voor een woonbehoefte
en schaarste onderzoek, conform
bijgaand onderzoeksvoorstel;
2. offerteaanvraag aan InnDev, Stec
Groep en Moventem;
3. het gebruiken van de beste Prijs
Kwaliteit Verhouding als gunningscriterium;

1. Conform advies besloten;

2. Conform advies besloten;
3. Conform advies besloten;
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Onderwerp

Ontwerpbestemmingsplan
Reconstructie Sint
Geertruiderweg - Moerslag Bukel

Advies
4. de voorgestelde beoordelingssystematiek;
5. de voorgestelde beoordelingscommissie;
6. mandatering van de adjunct-directeur
tot gunning, na een aanbestedingsprocedure volgens punten 1 t/m 5;
7. het informeren van de raad aan de hand
van de bijgaande brief;
8. het informeren van de stuurgroep
huisvestingsverordening aan de hand
van de bijgaande brief.

Besluit
4. Conform advies besloten

1. Kennis nemen van de nog te nemen
stappen in het kader van de vereiste
natuurcompensatie op grond van de
Omgevingsverordening Limburg 2014 –
provinciale beleidsregel Natuurcompensatie 2018;
2. Vooruitlopend op de nog vast te stellen
natuurcompensatieover-eenkomst met
de provincie Limburg het
bestemmingsplan Reconstructie Sint
Geertruiderweg – Moerslag – Bukel
(planidentificatienummer
NL.IMRO.1903.BPINFRA10001-ON01)
als ontwerpbestemmingsplan op grond
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening in procedure te brengen.

1. Conform advies besloten;
2. Conform advies besloten met dien verstande dat
a) het bestemmingsplan nodig is om een
onteigeningstitel te verkrijgen.
b) in overleg met Thei Kitzen bezien of met
betreffende eigenaar tot overeenstemming
gekomen kan worden
c) juridische check of onteigeningstitel adequaat is
ingezet alsook de vervolgstappen goed worden
opgepakt.

5. Conform advies besloten;
6. Conform advies besloten;

7. Conform advies besloten;
8. Conform advies besloten.
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Onderwerp
Besluit op bezwaar inzake de
omgevingsvergunning voor het
legaliseren van het plaatsen van
twee airco-units aan de zijgevel
van de woning aan de Zeepweg
35 te Gronsveld.

Advies
1. De bezwaren inzake de
omgevingsvergunning voor het
legaliseren van het plaatsen van twee
airco-units aan de zijgevel van de
woning aan de Zeepweg 35 te
Gronsveld ontvankelijk verklaren;
2. De bezwaren inzake de
omgevingsvergunning voor het
legaliseren van het plaatsen van twee
airco-units aan de zijgevel van de
woning aan de Zeepweg 35 te
Gronsveld ongegrond te verklaren;
3. Een vergoeding van de proceskosten
afwijzen.

Besluit
1. Conform advies besloten;

1. Het bezwaarschrift inzake de afwijzing
van de terrasontheffing van Café 't
Centrum te Sint Geertruid ontvankelijk
te verklaren.
2. Het bezwaarschrift inzake de afwijzing
van de terrasontheffing van Café 't
Centrum te Sint Geertruid gegrond te
verklaren.

1. Conform advies besloten
2. Conform advies besloten;
3. Op basis van het ontwerp een alternatief
ontwikkelen m.b.t de herinrichting van de weg
waarbij onderzocht of terrasvorming mogelijk is en
dit alternatief voorleggen aan het college;
4. Wethouder Custers heeft niet deelgenomen aan
de beraadslagingen en besluitvorming.

2. Conform advies besloten;

3. Conform advies besloten.
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Besluit op bezwaar inzake de
afwijzing van de terrasontheffing
van Café 't Centrum te Sint
Geertruid

11

Aangehouden
Budgetoverhevelingen naar 2021 1. Kennis nemen van de door de
vakafdelingen voorgestelde
overhevelingen ad. € 1.544.468 van
budgetten van 2020 naar 2021,
alsmede het advies van Financiën
hierop.
2. Op basis van het advies van financiën €
1.437.324 (punten 1 t/m 3, 8,10 t/m 15,
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Onderwerp

12

Bestuursrapportage 2-2020

Advies
Besluit
overhevelen naar 2021 en € 107.144
(punten 4 t/m 7 en 9 af te ramen in de
tweede bestuursrapportage 2020.
3. Budgetoverhevelingen ter vaststelling
aan de raad aanbieden
1. De 2e bestuursrapportage ter
Aangehouden.
vaststelling aan de raad aan te bieden;
2. Aan de Raad voor te stellen het saldo
2020 ad. € 151.565 mee te nemen in de
jaarrekening 2020
3. Budgetneutrale programma
overschrijdende raadswijziging ter
vaststelling aan de raad aanbieden;
4. Budgetneutrale wijziging binnen de
programma’s vaststellen;
5. De Raad kennis te laten nemen van de
stand van zaken van de overhevelingen
2019-2020.
6. Project HKM financieel afsluiten
7. Raad voorstellen reserve onderhoud
wegen in te stellen
8. Raad voorstellen voorzieningen
onderhoud wegen in te stellen
9. Raad voorstellen reserve invoering
omgevingswet in te stellen.
Vastgesteld in de B&W vergadering 24-11-2020
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans

