
      

 

Notulen collegevergadering 24-11-2020 
 

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 Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare Agenda 
collegevergadering 24-11-
2020 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 17-11-
2020 

Vaststellen. Conform advies. 
 
 
 
 
 

3 Rib Q3-2020 sociaal domein Instemmen met bijgevoegde  
raadsinformatiebrief en deze verzenden  
naar de gemeenteraad. 

1. Conform advies besloten, met verwerking van 
aanpassing op pagina 7; 
2. Voorstel uitwerken v.w.b. aanbieden bestuurlijk 
dashboard voor het college; 
3. Voorstel in opiniërende zin omtrent Omnibuzz o.b.v. 
toezegging in de raad tijdens de begrotingsbehandeling 
in college brengen waarbij tevens relatie wordt gelegd 
met andere thema´s zoals mobiliteit, duurzaamheid en 
arbeidsmarkt. 
 
 
 

4 beantwoording artikel 36 
Vragen Fractie GroenLinks 

De vragen van Fractie GroenLinks  
Beantwoorden. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat 
antwoord op laatste vraag wordt aangepast. 

5 Gewijzigd woningbouwplan 
voor het bouwen van 12 
seniorenwoningen in het 
Europapark te Gronsveld 
 

De initiatiefnemer mee te delen dat: 

 Wij in principe bereid zijn medewerking te 
verlenen aan het gewijzigde plan voor het 
bouwen van 12 levensloopbestendige 
appartementen; 

 Gelet op de aangenomen raadsmotie 'Stop 

Conform advies besloten, met dien verstande dat: 
a) in beeld gebracht wordt wie contracten beheert en 
toeziet op naleving hiervan ofwel bij wie ligt het 
eigenaarschap; 
b) nagaan of griffie de raadsmotie ´stop de bouwmotie´ 
naar de andere gemeenten hiervan op de hoogte heeft 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

de bouwstop' geen compensatie wordt 
geëist als bedoeld in Beleidsafspraak VI 
van de Structuurvisie Wonen Zuid-
Limburg. 
 

gebracht; 
c) richting raad melding wordt gemaakt van de 
ondernomen actie rondom de raadsmotie (zie punt b) 
en dat de motie is afgehandeld. 
 
 

6 Beantwoording artikel 36 
vragen inzake blauwe zone 
Gronsveld 

In te stemmen met de bijgevoegde brief. Conform advies besloten, met verwerking van tekstuele 
opmerking. 
 
 
 

7 Voorlopige gunning 
vakapllicatie Wmo, jeugd en 
participatie 

De voorlopige gunning voor de aanbesteding 
vakapplicatie Wmo, jeugdzorg en (optioneel) 
participatiewet toe te kennen aan de firma 
Blinqt. 
 
 

Conform advies. 
 
 

8 Herbenoeming 
Dorpsbouwmeester 

De herbenoeming van de heer R. Brouwers als 
dorpsbouwmeester tot de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet met een maximum duur tot 
1-1-24. 
 

Conform advies besloten met dien verstande dat de 
dorpsbouwmeester wordt uitgenodigd voor college en 
raad, e.e.a. in lijn met de gedane toezegging tijdens de 
begrotingsbehandeling. 
 

9 Besluit op bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor 
de legalisatie van een 
gerealiseerd zwembad met 
uitschuifbare overkapping en 
het betrekken van de weide 
bij de tuin, inclusief 
dierenhokken, op de locatie 
Honthem 15 te Margraten  

1. Het bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor de legalisatie 
van een gerealiseerd zwembad met 
uitschuifbare overkapping en het betrekken 
van de weide bij de tuin, inclusief 
dierenhokken, op de locatie Honthem 15 te 
Margraten ontvankelijk verklaren; 

2. Het bezwaar inzake de 
omgevingsvergunning voor de legalisatie 
van een gerealiseerd zwembad met 
uitschuifbare overkapping en het betrekken 
van de weide bij de tuin, inclusief 

1. Conform advies besloten; 
 
 
 
 
 
 
2. Conform advies besloten; 
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dierenhokken, op de locatie Honthem 15 te 
Margraten ongegrond verklaren; 

3. Een vergoeding van de proceskosten 
afwijzen. 

 
 
3. Conform advies besloten. 

10 Budgetoverhevelingen naar 
2021 

1. Kennis nemen van de door de 
vakafdelingen voorgestelde overhevelingen 
ad. €  1.337.324 van budgetten van 2020 
naar 2021, alsmede het advies van 
Financiën hierop. 

2. Op basis van het advies van financiën € 
492.324 (punten 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 14 en 
16 overhevelen naar 2021 en € 845.000 
(punten 4, 6, 7, 8, 11, 13, en 15, niet over te 
hevelen. 

3. Budgetoverhevelingen ter vaststelling aan 
de raad aanbieden. 

Conform advies besloten met verwerking van een 
tweetal aanpassingen: 
a) budget 31.000 Middengebied wordt gezien gemaakte 
bindende afspraken in het Middengebied overgeheveld 
naar 2021; 
b) budget 24.000 Buitengewoon Buitengebied wordt 
niet overgeheveld en valt ook niet vrij maar worden 
ingezet voor opdracht masterplan Poort van het 
Heuvelland. 
 

11 Bestuursrapportage 2-2020 1. De 2e bestuursrapportage ter vaststelling 
aan de raad aan te bieden; 

2. Aan de raad voor te stellen het saldo 2020 
ad. € 1.076.565 mee te nemen in de 
jaarrekening 2020 

3. Raad voorstellen uit het bovengenoemd 
geprognosticeerd saldo een reserve Covid-
19 ter grootte van € 350.000 in te stellen 

4. Budgetneutrale programma overschrijdende 
raadswijziging ter vaststelling aan de raad 
aanbieden; 

5. Budgetneutrale wijziging binnen de 
programma’s vaststellen; 

6. De raad kennis te laten nemen van de stand 
van zaken van de overhevelingen 2019-
2020. 

7. Project HKM financieel afsluiten. 

Conform advies besloten met dien verstande dat 
1. besluit van agendapunt 10 een op een doorwerking 
krijgt in de voorliggende documenten van agendapunt 
11; 
2. bij het onderdeel materieel erfgoed, opgenomen in 
het programma Mens & Samenleving, geduid wordt dat 
dit de verantwoordelijkheid betreft van Fysieke 
Leefomgeving; 
3. aan de hand van het saldo van de 2e Burap de raad, 
met vermelding van hetgeen aan de orde is gekomen 
bij de behandeling van de begroting 2021-2024 en de 
oproep vanuit de corona motie, voorgesteld wordt dat 
een Covid Reserve wordt gecreëerd van 850.000 
(700.000 euro vanuit het saldo van de 2e Burap plus 
150.000 euro gelabeld Rijksgeld); 
4. criteria c.q. spelregels voor de voorgestelde Covid 
Reserve, vermeld onder het derde beslispunt, met 
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tussenkomst van het Corona Platform en in afstemming 
met de raad opgesteld worden om te borgen dat 
rechtmatige uitgaven gedaan worden gericht op het 
doen van duurzame investeringen in het licht van 
herstel en hervorming en deze vast te stellen in de 
raadsvergadering van februari 2021; 
5. In de 3e week van december ruimte in de agenda 
van het college wordt gereserveerd voor evaluatie 
rondom het doorlopen van de P&C-cyclus in het 
afgelopen jaar. 

12 Raadsvoorstel vaststellen 
Beleidsregel “Ruim baan 
voor goede woningbouw-
projecten 2021” 

Conform bijgevoegd raadsvoorstel de  
raad op 15 december a.s. voor te stellen 
om: 

1. Kennis te nemen van de Notitie 
“Bouwen naar behoefte”. 

2. De beleidsregel “Ruim baan voor 
goede woningbouwplannen 2021” vast 
te laten stellen. 

3. De beleidsregel “Tijdelijke versoepeling 
van de compensatiesystematiek van 
de Structuurvisie Wonen Zuid-
Limburg” in te trekken. 

4. Af te zien van het toepassen van een 
inspraakprocedure voorafgaand aan 
de vaststelling van de beleidsregel 
“Ruim baan voor goede 
woningbouwplannen 2021”. 

Conform advies besloten met dien verstande dat 
1. het raadsvoorstel nog tekstueel gecheckt wordt; 
2. middels een aanbiedingsbrief de griffier verzocht 
wordt om het presidium te vragen om gezien de 
actualiteit (ontwikkelingen in de provincie/regio) 
aanvullende informatie is verkregen waardoor het reeds 
aangeleverde raadsvoorstel wordt ingetrokken en 
bijgevoegd raadsdocument ter beraadslaging voor te 
leggen aan de raad. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering 1-12-2020 

 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
          Mari-An Gerits   Dieudonné Akkermans



      

 

 


