Notulen collegevergadering 22-12-2020
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 22-122020.

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 15-122020.

Vaststellen.

Conform advies.

3

DVO Kredietbank Limburg
2021-2024.

1. De opdracht integrale schuldhulpverlening,
in afwijking van het aanbestedingsbeleid,
meerjarig voor de periode 2021 tot en met
2024, één op één te gunnen aan
Kredietbank Limburg;
2. In te stemmen met bijgevoegde
dienstverleningsovereenkomst 2021-2024
met de Kredietbank Limburg, inclusief
prijsbijlage die geldt voor 2021.
In te stemmen met:
1. De inzamelfrequentie voor (grof)
huishoudelijk afval te wijzigen van 2
wekelijks naar vierwekelijks;
2. De aangepaste verordening en
bijbehorend uitvoeringsbesluit (incl. bijlage
beleidsregels), (zie bijlagen)
3. Het plaatsen van ondergrondse containers
conform in bijlage aangegeven locaties.
Aan de gemeenteraad voor te stellen de
Verordening beslistermijn
schuldhulpverlening Eijsden-Margraten
2021 e.v., conform bijgevoegd
raadsvoorstel, vast te stellen.

1. Conform advies;

4

CA plaatsen ondergrondse
containers.

5

Verordening beslistermijn
schuldhulpverlening EijsdenMargraten 2021 e.v.

2. Conform advies.

Akkoord conform voorstel, mdv dat
a) een adequaat communicatietraject wordt uitgerold
b) per kwartaal (startende half maart 2021) een
uitdraai uit fixi-app richting college aangeleverd
wordt aangaande ontwikkelingen rondom dumping
van zwerfafval;
c) verzocht wordt om tevens een glasbak te plaatsen
bij de Breusterstraat.
Conform advies.

Agendapunt
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7

8

Onderwerp
Toekenning subsidie
peuteropvang 2021.

Beleidsregels
Peuterprogramma en VVE
programma 2021.

Toekenning subsidie
peuteropvang periode aug.
t/m/ dec. 2020.

Advies
1. Voor het jaar 2021 de Stichting
Spelenderwijs een subsidie te verlenen
van € 196.815,=;
2. Voor het jaar 2021 MIK Kinderopvang een
subsidie te verlenen van
€ 16.828,=.

Besluit
1. Conform advies;

1. Vaststellen van de 'Beleidsregel
peuteropvang en voorschoolse educatie
gemeente Eijsden-Margraten 2021';
2. Intrekken van de beleidsregel ‘Nadere
regels Peuterprogramma en vveprogramma 1 aug – 31 dec 2020.

1. Conform advies;

1. Voor de periode augustus – december
2020 de Stichting Spelenderwijs een
subsidie te verlenen van € 84.065,=;
2. Voor de periode augustus – december
2020 MIK Kinderopvang een subsidie te
verlenen van € 5.760,=.

1. Conform advies;

2. Conform advies.

2. Conform advies.

2. Conform advies.
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Tweede Raadsinformatiebrief Bijgevoegde Raadsinformatiebrief
Toeristisch Recreatief
toezenden aan de raadsleden.
Verkeer Lijn- 50.

Conform advies.

10

Artikel 36 Openbaar groen
Bloesemgaard.

Conform advies.

De heer Hendriks middels bijgevoegde
brief te berichten.

Agendapunt
11

Onderwerp
Convenant Visit ZuidLimburg 2021-2026

12

Planning voorraadagenda Q1 1. Instemmen met de planning van de
2021
voorraadagenda voor het eerste kwartaal
2020 (Q1 2021);
2. De raad conform de bijgaande
conceptbrief hierover te berichten.
Beantwoording artikel 36
Instemmen met de beantwoording van de
vraag Verkeersveiligheid
artikel 36 vraag Verkeersveiligheid
Kampweg Gronsveld
Kampweg Gronsveld conform
bijgevoegde brief.

13

14

Herontwikkeling locatie
Kampweg Gronsveld

Advies
1. In te stemmen met het Meerjaren
Convenant (2021-2026) Stichting VVV
Zuid-Limburg en lokale overheden.
2. De burgemeester besluit om wethouder
Jacobs te machtigen om het Meerjaren
Convenant te ondertekenen.

1. Instemmen met het sluiten van de
voorliggende concept
intentieovereenkomst en de
portefeuillehouder hiertoe te mandateren;
2. Instemmen met het nader uitwerken van
een realiseringsovereenkomst die ter
besluitvorming wordt voorgelegd aan het
college.

Besluit
Conform advies, met dien verstande dat meer en
secuurder aandacht wordt besteed aan het invullen
van de financiële paragraaf.

Akkoord, conform voorstel met dien verstande dat in
januari de raadsplanning voor 2021 met de
voorzitter nader besproken wordt en alsdan
doorgeleid wordt richting college.
1. Niet akkoord;
2. Verzocht wordt om nadere informatie richting
portefeuillehouder;
3. Verzocht wordt om smiley’s aan te brengen
alsmede op wegdek met verf snelheids-remmers
aan te brengen.
1. Conform advies;
2. Conform advies.

Vastgesteld in de B&W vergadering 5-1-2021
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,
Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans

