Notulen collegevergadering 15-12-2020
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 15-122020

Advies

Besluit
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Openbare besluitenlijst
collegevergadering 08-122020

Vaststellen.

Conform advies.
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Beantwoording motie 'Tot
hier en niet verder'.

Op 29 september 2020 heeft de gemeenteraad
een motie aangenomen van de PVDA-fractie,
met de titel ‘Tot hier en niet verder´. Middels
bijgevoegde brief wordt de motie afgehandeld.
Tevens is in het voorwoord van de vastgestelde
Meerjarenbegroting 2021 – 2024 ook aandacht
besteed aan de ingediende motie.

Conform advies besloten inclusief verwerking
tekstuele aanpassing ´ dit betreft voornamelijk
efficiencymaatregelen´.

4

Motie kleine
landschapselementen

De raad te informeren middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief dat opdracht is verstrekt de
kleine landschapselementen te inventariseren,
te karteren en te digitaliseren

1. Conform advies besloten met dien verstande dat de
financiële paragraaf wordt aangepast;
2. Kennis te nemen van een provinciale kaart ´ANLB
beheer 2019´ waarin de provincie op reeds alle
geïnventariseerde KLE´s in kaart heeft gebracht.
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Samenwerkingsconvenant
Nazorg Jeugdige exgedetineerden

1. Instemmen met bijgevoegd
samenwerkingsconvenant en de
samenwerkingsafspraken tussen
ketenpartners Nazorg Jeugd Limburg;
2. Wethouder Jongen van de gemeente
Maastricht - als voorzitter van de stuurgroep
jeugd Zuid-Limburg – te mandateren om het
samenwerkingsconvenant te ondertekenen
namens de 16 Zuid-Limburgse gemeenten.

1. Conform advies besloten.

2. Conform advies besloten.

Agendapunt

Onderwerp

Advies

Besluit
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Besluit op bezwaar inzake
het afwijzen van het verzoek
tot handhaving met
betrekking tot het strijdig
gebruik met het
bestemmingplan op het
perceel gelegen aan de
westelijke zijde van de
Spoorstraat; Sint Jozefstraat
60-62 Oost-Maarland.

1. Het bezwaar inzake het afwijzen van het
verzoek tot handhaving met betrekking tot het
strijdig gebruik met het bestemmingplan op
het perceel gelegen aan de westelijke zijde
van de Spoorstraat; Sint Jozefstraat 60-62
Oost-Maarland ontvankelijk verklaren;
2. Het bezwaar inzake het afwijzen van het
verzoek tot handhaving met betrekking tot het
strijdig gebruik met het bestemmingplan op
het perceel gelegen aan de westelijke zijde
van de Spoorstraat; Sint Jozefstraat 60-62
Oost-Maarland ongegrond verklaren;
3. Een vergoeding van de proceskosten
afwijzen.

1. Conform advies besloten;
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2. Conform advies besloten;

3. Conform advies besloten;
4. Als overweging meenemen in de oplossingsrichting
het realiseren van een uitweg aan de achterzijde in
verband met verkeersbewegingen in het dorp.

Besluit op bezwaar inzake
1. Het bezwaar inzake het buiten behandeling
1. Conform advies besloten;
het buiten behandeling laten
laten van de aanvraag om
van de aanvraag om
omgevingsvergunning voor het exploiteren
omgevingsvergunning voor
van een Bed & Breakfast in een bijgebouw op
het exploiteren van een Bed
het perceel Honthem 71 te Margraten
& Breakfast in een bijgebouw
ontvankelijk verklaren;
op het perceel Honthem 71,
2. Het bezwaar inzake het buiten behandeling
2. Conform advies besloten;
6269 NP Margraten.
laten van de aanvraag om
omgevingsvergunning voor het exploiteren
van een Bed & Breakfast in een bijgebouw op
het perceel Honthem 71 te Margraten
ongegrond verklaren;

Agendapunt

Onderwerp

Advies
3. Een vergoeding van de proceskosten
afwijzen.

Besluit
3. Conform advies besloten.
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Vaststellen wijzigingsplan
Schilberg 26, 28, 28A
Noorbeek

Het wijzigingsplan Schilberg 26,28, 28 A
Noorbeek( planidentificatiecode
NL.IMRO.1903.WPSCHILBERG2628-VG01)
vast te stellen.

Conform advies besloten.
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Opslag, verharding en
bouwwerk in strijd met
bestemmingsplan. Locatie
Gen Höf, kadastrale percelen
K38 en K39 in Margraten

Illegale situatie niet legaliseren. Handhavend
optreden tegen overtredingen. Voornemen
opleggen last onder dwangsom. Locatie Gen
Höf, kadastrale percelen K38 en K39 in
Margraten.

Aanhouden. In beeld brengen voor 22 december 2020
of (a) opslag van hout op agrarische bouwkavel (niet
binnen het agrarische perceel) of dit mogelijk is en (b)
of houtopslag in het agrarisch gebied al dan niet met
afdekking mag plaatsvinden.
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Formaliseren besluiten
1. In te stemmen met de toetreding van de
1. Conform advies besloten.
richting BsGW:
colleges van burgemeester en wethouders
1. correctie uittreding
van de gemeenten Beek, Beekdaelen,
gemeenteraden en
Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren,
toetreding colleges andere
Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade,
deelnemers BsGW
Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht,
2. Instemmen met de
Meerssen, Nederweert, Peel en Maas,
wijziging GR BsGW conform
Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittardraadsbesluit 10-12-2019
Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo,
3. delegatie- en
Voerendaal en Weert en het dagelijks bestuur
mandaatbesluit: aanwijzen
van het Waterschap Limburg voor zover deze
BsGW als heffings- en
colleges niet eerder rechtsgeldig zijn
invorderingsambtenaar
toegetreden.
4. instemmen met toetreding 2. In te stemmen met de uittreding van de
2. Conform advies besloten.
gemeente Mook en
gemeenteraden van de gemeenten Beek,
Middelaar tot de BsGW
Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum,
Echt- Susteren, Gennep, Gulpen-Wittem,

Agendapunt

Onderwerp

Advies
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal,
Maasgouw, Maastricht, Meerssen,
Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen,
Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein,
Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en
Weert en het algemeen bestuur van het
Waterschap Limburg voor zover deze
organen eerder rechtsgeldig zijn toegetreden.
3. Instemmen met de wijziging GR BsGW
4. Delegatie- en mandaatbesluit op grond van
artikel 6 GR BsGW.
5. In te stemmen met de toetreding van het
college van de gemeente Mook en Middelaar
tot de GR BsGW.

Besluit

Niet akkoord, formeel bezwaar indienen en naar
aanleiding hiervan met ambtelijke ondersteuning
gesprek arrangeren met gedeputeerde Housmans en
burgemeester Akkermans om te komen tot eenduidige
afspraken in deze.

3. Conform advies besloten.
4. Conform advies besloten.
5. Conform advies besloten.
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Bezwaar TUG-ontheffing

Geen bezwaarschrift indienen tegen de
verleende TUG ontheffingen.
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Motie bomenbeleid

1. De raad te informeren middels bijgevoegde
1. Conform advies besloten.
Raadsinformatiebrief.
2. In de eerste bestuursrapportage 2021 €
2. Conform advies besloten
20.400 beschikbaar stellen voor inventarisatie
waardevolle en monumentale bomen.
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Artikel 36 vragen
Köbbesweg-Burg Frans
Cortenraadstraat

De heer Damzo van de EML-fractie middels
bijgevoegde concept brief te berichten.

Conform advies besloten.

Agendapunt
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Onderwerp
Advies
Project: aanleg parkeerplaats 1. Het bestek 'Parkeerplaats Stiegel, Eijsden'
Stiegel te Eijsden
besteknummer 2020-GNS-04 inclusief
bijlagen - d.d. 28 juli 2020' te accorderen.
2. Overeenkomstig met het vigerend
aanbestedingsbeleid Eijsden-Margraten
hiervoor een meervoudige onderhandse
aanbesteding te starten.
3. Na positief gunningsadvies opdracht te
verstrekken aan de laagste inschrijver.
4. Het afdelingshoofd openbare ruimte te
mandateren voor deze opdrachtverlening.
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Raadsinformatiebrief stand
van zaken projectontwikkeling Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg.
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1. In te stemmen met opzet en inhoud van de
Raadsinformatiebrief;

Besluit
1. Conform advies besloten
2. Conform advies besloten met dien verstande dat:
a. de plantekening nog deze week richting College
wordt doorgezet;
b. in kaart gebracht wordt waarom dat het uitvoeren
van een aantal onderzoeken pas kort voor
behandeling in de bezwaren-commissie ontdekt
wordt;
c. het proces van behandeling van bezwaren in z´n
algemeenheid nader in beeld wordt gebracht en
zodanig lean wordt ingericht dat vanaf dag 1 (bij
binnenkomst van bezwaren) deze gescreend worden
op te ondernemen acties, deze uitgezet worden zodat
vanuit integraliteit, pro-activiteit en gerichte sturing
tijdwinst wordt behaald;
d. punt b en c teruggepakt wordt in het
portefeuillehouders overleg.
3. Conform advies besloten.

1. Conform advies besloten met dien verstande dat op
grond van de 5 beleidsvoornemens uit de visie VTE
word aangeven wat er concreet lokaal in 2021 zal
worden uitgevoerd, hetgeen alsdan het UVP zal
behelzen.
2. De brief in handen te stellen van de leden van 2. Conform advies besloten.
de raad.
Raadsinformatiebrief stand
1. In te stemmen met de opzet en inhoud van de 1. Conform advies besloten;
van zaken en volgproces
Raadsinformatiebrief;
ontwikkelingen op en rondom 2. De brief in handen te stellen van de leden van 2. Conform advies besloten.
CBR te Lixhe (B).
de raad.

Agendapunt
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Onderwerp
Advies
RIB Stand van zaken RES en Instemmen met de bijgevoegde RIB.
Pva kader zonne- en
windenergie

Besluit
Conform advies besloten met dien verstande dat in de
brief nader ingegaan wordt op de sessie van 10
december en - na overleg met de griffier - een datum
voor de sessie met de raad in maart wordt
opgenomen.
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Herontwikkeling locatie
Kampweg Gronsveld

Aanhouden met dien verstande dat het voorstel
22.12.2020 opnieuw ter behandeling wordt
voorgelegd richting college met verwerking van de
volgende aandachtspunten:

1. Instemmen met het sluiten van de
voorliggende concept intentieovereenkomst
met de partijen die participeren in de
herontwikkeling van de locatie Kampweg
Gronsveld en de portefeuillehouder samen
met de directie te mandateren om in
samenspraak met betreffende partijen voor
verdere afhandeling zorg te dragen;
2. Instemmen met het nader concretiseren van
de intentieovereenkomst tot een
realiseringsovereenkomst.

1. T.a.v. voorgestelde Besluitvorming:
* 1e beslispunt wijzigen in: instemmen met het sluiten
van de voorliggende concept
intentieovereenkomst en de portefeuillehouder hiertoe
te mandateren;
* 2e beslispunt wijzigen in: de nader uit te werken
realiseringsovereenkomst wordt ter besluitvorming
voorgelegd aan het College;
2. T.a.v. de Planvorming:
* verzocht wordt om een toekomstvisie op te stellen
voor het gehele gebied waarbij het gedachtegoed
´wonen in groen nabij Savelsbos´ i.p.v. ´wonen achter
de Kampweg´ meer tot uitdrukking komt;
* beter tot uitdrukking gebracht wordt op welke wijze
de verbinding richting Savelsbos plaatsvindt en fysiek
mogelijk gemaakt wordt;
* aandacht moet zijn voor voldoende parkeerplaatsen,
zeker met inachtneming van een te verwachten
toename van recreanten die hun auto gaan parkeren
om in het achterliggende gebied te gaan wandelen.
Dit vraagt om een gedegen parkeerbalans;
* de reactie dan wel overwegingen van de

Agendapunt

Onderwerp

Advies

Besluit
dorpsbouwmeester in de tijd (incl. gewijzigde
stedenbouwkundige opzetten) als bijlage wordt
bijgevoegd;
* inzichtelijk maken op welke wijze planontwikkeling
Kampweg 37/39 gaat aansluiten bij voorliggende
gebiedsontwikkeling.
2. College verzoekt voor de totale
gebiedsontwikkeling een subsidie-aanvrage in te
dienen bij de Provincie en verzoekt enerzijds de heer
Thei Kitzen hiertoe reeds de voorbereidingen te
treffen en daarnaast samen met wethouder Custers
en Dreessen in contact te treden met deputé Dritty.
3. T.a.v. de intentie-overeenkomst de volgende
punten op te nemen:
a) punt 2, zijnde een provinciale subsidie aanvrage te
doen voor de gehele gebiedsontwikkeling (incl.
schoolgebouw);
b) dat de gemeente geen verantwoordelijkheid draagt
rondom het minimaal te verkrijgen provinciale bedrag
van 500.000 euro en hiertoe de intentie-overeenkomst
en in het bijzonder ook art. 4.1.b nader op te toetsen;
c) overal opnemen dat daar waar gesproken wordt
van 400.000 euro sprake is van ´vooralsnog ingeschat
op 0,4 mln euro´. Immers vanwege het feit dat er nog
geen harde financiële onderbouwing onderligt, kunnen
hier ook geen rechten door mede-contracten aan
ontleend worden. Het college wenst in deze dan ook
eerst nadere planvorming en inzicht in financiële
opzet te krijgen alvorens over het investeringsbedrag
te kunnen en willen beslissen, hetgeen via een
separaat collegevoorstel een vervolg dient te krijgen;
d) de investering van de gemeente in het plangebied
Wyckerveste/Envida, exclusief de investering in de

Agendapunt

Onderwerp

Advies

Besluit
voormalige school, maximaal een bedrag van 500.000
euro bedraagt.
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Aankoop perceel Dorpstraat
18 St. Geertruid

Over te gaan tot aankoop van een gedeelte van
het perceel gelegen aan de Dorpstraat 18 Sint
Geertruid. Dit ten behoeve van realisatie van
een openbare parkeervoorziening alsmede een
dorpshart.
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Raadsbrief verkoop
Hoenderstraat 2b Margraten

In te stemmen met de inhoud van de raadsbrief
en verzending van deze brief naar de
gemeenteraad.

Conform advies besloten met dien verstande dat het
besluit als volgt wordt aangepast
´over te gaan tot aankoop van een gedeelte van het
perceel gelegen aan de
Dorpstraat 18 Sint Geertruid. Dit ten behoeve van
realisatie van een
openbare parkeervoorziening alsmede een dorpshart´
Conform advies besloten.
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Aanbesteding gazons 2020

• Het bestek gazons en ruwe terreinen 20212024 met kenmerk EM-2020-0 vast te stellen.
• Een Europese aanbestedingsprocedure op te
starten.
• Hoofd afdeling openbare ruimte te mandateren
de opdracht te verstrekken, op laagste prijs, mits
de opdracht past binnen de financiële kaders.
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Machtiging en resultaat1. In te stemmen met een Europese
1. Conform advies besloten met dien verstande dat
afspraken aanbesteding VVE aanbesteding samen met de Maastrichthet voorstel op de openbare agenda wordt geplaatst.
beleid
Heuvelland gemeenten om te komen tot een
digitaal systeem voor monitoring van de
resultaten van de voor- en vroegschoolse
educatie.
2. De resultaatafspraken voor- en vroegschoolse 2. Conform advies besloten.
educatie vast te stellen en deze door wethouder

Conform advies besloten met dien verstande dat de
afdeling Openbare Ruimte een voorstel doet over het
aanbrengen van bloemen rondom bijenhotel
Amerikaplein.

Agendapunt

Onderwerp

Advies
Piatek te laten ondertekenen.
3. Tot ondertekening over te gaan van het
Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit aan
de gemeente Maastricht betreffende de
voornoemde aanbesteding.

Besluit
3. Conform advies besloten.

Vastgesteld in de B&W vergadering 22-12-2020
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans

