Notulen collegevergadering 2-2-2021
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 2-2-2021

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 26-12021

Vaststellen.

Conform advies.

3

Raadsvoorstel vaststelling
Manifest Buitengewoon
Buitengebied en document
Richtinggevende uitspraken
8 januari 21

Adviesbesluit:De raad voorstellen,
conform bijgevoegd raadsvoorstel om:
1. In te stemmen met het standpunt, zoals
verwoord in de nota over de reacties.
2. Het Manifest Buitengewoon Buitengebied, met
als onderligger het document
Richtinggevende uitspraken, als
beleidsrichting vast te stellen.
3. In te stemmen met een proces ter uitwerking
van de aanpak met de volgende onderdelen:
■ Uitwerking van een aanpak om de raad
vroegtijdig te betrekken bij plannen en
initiatieven in het buitengebied, waarbij ook
aandacht is voor de wijze van participatie
zoals opgenomen in de in voorbereiding
zijnde Omgevingswet en Omgevingsbesluit,
vooruitlopend op deze Omgevingswet.
■ Uitwerking van een gebiedsdifferentiatie.
■ Het uitvoeren van een evaluatie van de
vorige twee punten, mede als input voor het
bepalen van de koers in de Omgevingsvisie
■ Het opnemen van acties zoals benoemd
in de richtinggevende uitspraken, voor zover
nog niet gebeurd, in het

1. Conform advies besloten.
2. Conform advies besloten met dien verstande dat:
- na vaststelling de stuurgroep in samenspraak met de
organisatie het implementatietraject en de gewenste
werkwijze nader met elkaar deelt;
- de resultaten van het raadsbesluit met Lijn-50
gedeeld worden;
- Een persbericht wordt voorbereid voor de
raadsvergadering zodat deze na de raadsvergadering gepubliceerd kan worden.
3. Conform advies besloten.

Agendapunt

Onderwerp

Advies
Uitvoeringsprogramma Prioritaire thema’s en
deze te voorzien van een planning en van het
benodigde budget.
■ Het besluit rond de vaststelling van het
Manifest en de te nemen vervolgstappen
breed te communiceren onder alle
deelnemers en betrokkenen die aan het
proces buitengewoon buitengebied hebben
bijgedragen.

Besluit

4

Coronafonds eerste tranche

1. De raad voor te stellen om akkoord te gaan
met bijgevoegde ˋnotitie besteding
coronafonds eerste tranche´.

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat:
-de formulering ´kwetsbare inwoners´ wordt
aangepast;
-het financieel voorstel rondom de horeca gewijzigd
wordt van 10.000 naar 15.000 euro en dat de
bijlage/projectfiche ook hierop aangepast wordt.

2. De ˋSubsidieregeling Verenigt U´ vast te
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat
stellen onder voorbehoud van instemming van de nadere regels als volgt wordt gewijzigd:
de raad.
- art. 5.1: als criteria opnemen in ´cohesie versterken
in de samenleving van Eijsden-Margraten of inspelen
op de 4 thema´;
-art 5.2.: de uitvoeringstermijn stellen op 01.01.2021
tot en met 31.12.2022;
-art. 6.1. deadline indienings-termijn stellen op 1 juli
2021.
3. De raad voor te stellen om in te stemmen met
de ˋSubsidieregeling Verenigt U´ en daarvoor
een subsidieplafond eerste tranche ad €
200.000 vast te stellen.
4. De raad voor te stellen af te wijken van de
nota waarderen en afschrijven vaste activa
2017 en de uitgaven voor de sportcontainer

3. Conform advies besloten met inachtneming van
bovenstaande wijzigingen.

4. Conform advies besloten.
Additioneel besluit: in het licht van een adequate doch

Agendapunt

Onderwerp

Advies
en de fruitpers niet te activeren.

5

In procedure brengen
wijzigingsplan Grijzegraaf
14Mesch

6

RIB: wetswijziging en norm
voor opdrachtgeverschap
jeugdhulp

1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan 1. Conform advies besloten;
Grijzegraaf 14 Eijsden
(planidenficatienummer
NL.IMRO.1903.WPLKOM13002-ON01), zoals
dat is aangegeven op de verbeelding, de
regels en de toelichting;
2. Het ontwerp wijzigingsplan met ingang van 4
2. Conform advies besloten.
februari 2021 gedurende 6 weken ter inzage
leggen.
Instemmen met bijgevoegde
Conform advies besloten.
raadsinformatiebrief en deze verzenden
naar de gemeenteraad.

7

Machtiging Belastingdienst/
Toeslagen hersteloperatie
toeslagenaffaire

1. Instemmen met de machtiging van de
Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden
te benaderen in kader van de hersteloperatie
toeslagenaffaire.
2. Instemmen met de ondertekening van de
verwerkersovereenkomst en de
gebruikersvoorwaarden van het portaal van
de Belastingdienst/ Toeslagen in kader van
de gegevensoverdracht tussen
Belastingdienst/Toeslagen en de
(onder)gemachtigde.

Besluit
snelle afhandeling zullen aanvragen
steekproefsgewijs vooraf getoetst worden, op basis
van een norm die aangedragen wordt door control;
hiertoe zullen aanvraagformulieren helder en compact
opgezet worden.

1. Conform advies besloten.

2. Conform advies besloten.

Agendapunt
8

Onderwerp
Aanpak Poort van het
Heuvelland

Advies
Instemmen met de aanpak Poort van het
Heuvelland zoals verwoord in
bijgevoegde projectopdracht.

Besluit
Conform advies besloten, met dien verstande dat een
persbericht wordt opgesteld en de raad periodiek
middels een RIB wordt geïnformeerd.

9

Versnelde Invoering
Applicatievoorziening
participatiewet

1. Het vooruitlopend op definitieve
besluitvorming omtrent de Participatiewet,
aanschaffen en implementeren van het voor
de uitvoering van de Participatiewet
benodigde informatiesysteem.
2. Een business consultant van de firma Blinqt in
te huren voor inhoudelijke ondersteuning op
het gebied van proces- en
informatievoorziening van 1 februari tot 1 juli
2021.
3. Prioriteit geven aan de invoering van de
informatievoorziening van de Participatiewet,
waarmee de invoering van de nieuwe
informatievoorziening voor Jeugd en WMO
wordt vertraagd naar eind 2021.
4. Instemmen met het verwerken van €8.200 in
de eerste bestuursrapportage 2021 in
verband met het verlengen van de huidige
applicatie Jeugd/ Wmo.

1. Conform advies besloten.

10

Art 36 vragen inzake Acties
Instemmen met het verzenden van de
verbetering ICT infrastructuur antwoordbrief aangaande de art. 36
van en voor de raadsleden
vragen inzake Acties verbetering ICT
infrastructuur van en voor de raadsleden.

2. Conform advies besloten.

3. Conform advies besloten.

4. Conform advies besloten.

Conform advies besloten.

Agendapunt
11

Onderwerp
Werkprogramma RUDZL
2021

Advies
Het werkprogramma basistaken RUDZL
2021 vast te stellen.

Besluit
Conform advies besloten.

12

Verslag ten behoeve van
horizontale verantwoording
archieven 2020

1. Kennis te nemen van het verslag ten behoeve
van horizontale verantwoording archieven
2020 en het naar aanleiding hiervan
opgestelde actieplan vast te stellen.
2. Het verslag ten behoeve van horizontale
verantwoording archieven 2020 ter
kennisname voor te leggen aan de
gemeenteraad en de provinciaal
toezichthouder.
1. Instemmen met de Voorraadagenda raad
jaarplanning 2021.

1. Voor kennisgeving aangenomen.

13

Voorraadagenda raad 2021

2. De Voorraadagenda raad 2021 conform
bijgevoegde conceptbrief aan te bieden aan
het Presidium en vervolgens de raad.

2. Conform advies besloten.

1. Conform advies besloten met dien verstande dat:
a. een verklaring wordt toegevoegd rondom
onderwerpen die nog niet zijn geagendeerd;
b. nagegaan wordt of de omgevingsverordening nog
geagendeerd moet worden;
c. het raadsvoorstel rondom de RES verplaatst wordt
naar juli 2021;
d. de raadsbijeenkomsten van Lijn-50 worden
toegevoegd aan de overige lijst, waarbij minimaal
geagendeerd wordt: Omgevingsvisie, bouwstenennotitie (voorzien voor 1 maart 2021) Motie
verkeersoverlast Heuvelland (t.i.); Cittaslow (t.i.).
2. Conform advies besloten.

Agendapunt
14

Onderwerp
Advies
Vragen wx. art.36 VVD
De heer Weling overeenkomstig bijgevoegd
fractie, de heer J. Weling
schrijven nader informeren.
inzake zienswijze provincie
Limburg Ontwerp BP
reconstructie
St.Geertruiderweg-MoerslagBukel (Fp Bukel).

Besluit
Conform advies besloten.

15

Participeren in ZdwdiP

1. Participeren in ZdwdiP.
2. Danielle Brouwers aanwijzen als
ambtelijk contact persoon.
3. De Burgemeester aanwijzen als
bestuurlijk afgevaardigde.
Brief beantwoorden middels bijgevoegde
concept-brief.

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

Bijgevoegde memo ter kennisname sturen aan
de leden van de raad.

Conform advies besloten.

16

Artikel 36 vragen Frans van
de Weerdt inzake
verkeersveiligheid Kampweg

17

Memo raadsleden verkeersoverlast Heuvelland lijn 50

3. Conform advies besloten.
Conform advies besloten, met de aanvulling dat ook
Smileys geplaatst worden op de Kampweg.

Vastgesteld in de B&W vergadering 9-2-2021
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans

