Notulen collegevergadering 1-12-2020
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 1-122020

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 24-112020

Vaststellen.

Conform advies.

3

Uitvoeringsprogramma
Middengebied, Programmalijn Landbouw en landschap,
Projectopdracht scan
agrarische sector en inzet
vitaliteitsmanager

Instemmen met en deelnemen aan de
Projectopdracht scan agrarische
bouwkavels en inzet vitaliteitsmanager
agrarische bedrijven en hiervoor de
benodigde financiële middelen en
menskracht, zoals omschreven in de
projectopdracht inzetten.

Conform advies.

4

Gezamenlijk collegevoorstel
Middengebied update
Governance en RIB

1. Kennis te nemen van de stand van zaken
samenwerking Middengebied (incl.
overzicht bemensing- bijlage);
2. In te stemmen met de concept
Raadsinformatiebrief (bijlage);
3. In te stemmen met de uitgangspunten voor
de samenwerking, betreffende de
verdeelsleutel en toerekening van kosten;
4. Kennis te nemen van de bijgevoegde
projectopdracht ‘Scan agrarische
bouwkavels en inzet vitaliteitsmanager
agrarische bedrijven’ onder de
programmalijn ‘Landbouw en Landschap’
(bijlage-separaat in college 01-12-2020).

1. Conform advies besloten;

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

4. Conform advies besloten.

Agendapunt
5

6

Onderwerp
Advies
Besluit op bezwaar inzake de 1. Het bezwaar inzake de
omgevingsvergunning voor
omgevingsvergunning voor het legaliseren
het legaliseren van het
van het plaatsen van een houten
plaatsen van een houten
leiconstructie op de locatie
leiconstructie LimburgerLimburgerstraat 105 te
straat 105 te Cadier en Keer
Cadier en Keer ontvankelijk verklaren;
2. Het bezwaar inzake de
omgevingsvergunning voor het legaliseren
van het plaatsen van een houten
leiconstructie op de locatie
Limburgerstraat 105 te
Cadier en Keer ongegrond verklaren;
3. Een vergoeding van de proceskosten
afwijzen.

Besluit
1. Conform advies besloten;

Vervangingsregeling
secretaris - loco secretaris
2020

Conform advies met dien verstande dat sprake is van
een collegiale directie en wordt verzocht het genomen
besluit d.d. 23 april 2019 in deze te implementeren.

Op grond van artikel 106 van de
Gemeentewet regelt het college van
burgemeester en wethouders de
vervanging van de gemeentesecretaris.
De huidige vervangingsregeling uit 2018
is niet meer actueel vanwege personele
wijzigingen. In verband met de inrichting
van het proces digitale handtekening is
een actualisering eveneens gewenst. Dit
voorstel ziet op een actualisatie van de
geldende vervangingsregeling van de
gemeentesecretaris, door het aanwijzen
van de 1ste tot en met 4de locosecretaris.

2. Conform advies besloten;

3. Conform advies besloten.

Agendapunt
7

Onderwerp
Aanvulling aanpassing APV

Advies
In te stemmen met de toevoeging van
een verbod op Carbidschieten aan de
aanpassing van de APV die staat
geagendeerd voor de raadsvergadering
van december.

Besluit
Conform advies.

8

Implementatie Klinkende
Taal

Adviesbesluit:
Als college deelnemen aan Klinkende
Taal met als keuzemogelijkheid:
a. Een korte presentatie (±20 min.) door de
eigen communicatieadviseur.
b. Een uitgebreidere presentatie (±1 uur)
verzorgd door de leverancier van
Klinkende Taal (extra eenmalige kosten
voor gehele college (en optioneel
directie/MT) samen: €250,-).
c. De volledige training van een dagdeel
(±3,5 uur) door de leverancier van
Klinkende Taal. (kosten €133,33 p.p.)

Conform advies.
De burgemeester en wethouder Piatek nemen deel
aan het Traject Klinkende Taal.

9

Verzoek van Stichting
Fietsmaatjes EijsdenMargraten om in aanmerking
te komen voor een subsidie
voor het jaar 2021.

Stichting Fietsmaatjes Eijsden-Margraten
een eenmalige financiële bijdrage te
verlenen van € 2.000,00 voor het jaar
2021.

10

Opdrachtverlening inzake
het opstellen van een
Masterplan/ visie ten
behoeve van de
Gebiedsontwikkeling Poort
van het Heuvelland.

1.Opdracht verlenen voor het opstellen van
een Masterplan/visie ten behoeve van de
Gebiedsontwikkeling Poort van het
Heuvelland.
2. Een projectopdracht/ plan van aanpak
voorbereiden inzake de
Gebiedsontwikkeling Poort van het

Conform advies besloten met dien verstande dat een
budget beschikbaar gesteld wordt van 3.000 euro
onder voorwaarde dat de subsidie pas daadwerkelijk
wordt verstrekt wanneer de stichting heeft kunnen
aantonen dat ook de andere benodigde gelden zijn
ontvangen en het project hiermee tot uitvoering kan
komen.
1.Conform advies besloten met dien verstande:
a. dat voor wat betreft de inzet van de heer Coenen
een afstandsverklaring wordt getekend rondom het
bouwplan Missiehuis, en vanwege het belang van het
groene element in dit gebied in overleg met de heer
Coenen gezocht wordt naar een deskundige
landschapsadviseur van naam en faam die betrokken

Agendapunt

Onderwerp

Advies
Heuvelland.
3. In te stemmen met de voorgestelde
dekking van de kosten.

11

Voortgang / voortzetten
handhavingstraject
Beusmans op de locatie
Vroelen 27A te Noorbeek.

Het college wordt geadviseerd om voor
optie 3 te kiezen en een nieuw besluit op
bezwaar te nemen, waarbij de
schuilgelegenheid wordt gelegaliseerd en het
handhavingstraject ten aanzien van de
betonverharding wordt voortgezet.

Besluit
wordt bij de verdiepende aanpak die door de heer
Coenen zal worden opgepakt;
b. dat de verdere aansturing van de
gebiedsontwikkeling plaats vindt vanuit de stuurgroep
Poort van het Heuvelland bestaande uit wethouder
Dreessen en wethouder Jacobs, waarin wethouder
Dreessen de rol van coördinerend portefeuillehouder
zal vervullen;
c. dat wordt verzocht om de Provincie (deputé Dritty)
en de gemeente Maastricht (wethouder Krabbedam)
actief te betrekken bij het vervolgtraject.
2. Conform advies besloten.
3. Conform advies besloten.
Conform advies besloten.

Vastgesteld in de B&W vergadering 8-12-2020
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans

