Notulen collegevergadering 23-02-2021
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 23-22021.

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
Vaststellen.
collegevergadering 9-2-2021.

Conform advies besloten.

3

Raadsinformatiebrief
Buitengewoon Buitengebied
2 februari 2021.

Instemmen met de Raadsinformatiebrief
Buitengewoon Buitengebied 2 : februari
2021 en deze toezenden aan de raad.

Conform advies besloten.

4

Fiets-trail-park Eijsden.

1. Het voornemen kenbaar te maken om 1. Conform advies besloten.
aan de Pisartlaan een fiets-trail-park te
realiseren.
2. Het budget van het speelterrein hier
2. Conform advies besloten.
gedeeltelijk voor in te zetten.
3. De benodigde vergunning hiervoor
3. Conform advies besloten.
aanvragen.

5

Het handelen in strijd met de
instandhoudingsplicht uit
artikel 11 lid 1 van de
Monumentenwet 1988 inzake
het rijksmonument gelegen
aan de la Margellelaan 20 te
Eijsden.

Informeren over het opstarten van het
Conform advies besloten.
handhavingstraject middels het sturen
De burgemeester heeft niet deelgenomen aan de
van een waarschuwingsbrief voor het
beraadslagingen en de besluitvorming.
overtreden van de instandhoudingsplicht
uit artikel 11 lid 1 van de Monumentenwet
1988, inzake het rijksmonument gelegen
aan de la Margellelaan 20 te Eijsden.

Agendapunt
6

7

8

Onderwerp
Raadsinformatiebrief
Middenterras BemelenMesch en
Persbericht Poort van het
Heuvelland.

Advies
Instemmen met bijgevoegde
Raadsinformatiebrief Middenterras
Bemelen-Mesch en deze toezenden aan
de raad.
Instemmen met bijgevoegd persbericht.
Het persbericht gelijktijdig met de
Raadsinformatiebrief versturen.

Vervolg op vaststellen
reguliere subsidies 20212024 in het kader van de
Algemene Subsidieverordening Welzijn EijsdenMargraten 2017.

Op grond van het bepaalde in de
Algemene Subsidieverordening Welzijn
Eijsden- Margraten per 1 januari 2017:
1. De subsidie van e. gewijzigd vast te
stellen;
2. De subsidie van f, g, h, i, j, k, m
ongewijzigd vast te stellen;
3. De subsidie van l, n, o. b. met ingang
van 2021 niet meer te verlenen omdat
ze niet voldoen aan de voorwaarden;
4. De subsidie van p. af te wijzen omdat
ze niet voldoen aan de voorwaarden;
5. De subsidies vast te stellen voor de
subsidieperiode 2021-2024 conform
het subsidieprogramma 2021 (bijlage
1).

Art. 36 vragen
fractievoorzitter dhr. F. Boon
inzake post giro 555.

Instemmen met het verzenden van de
antwoordbrief.

Besluit
1. Conform advies besloten.

2. Conform advies besloten.

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

4. Conform advies besloten;
5. Conform advies besloten.

Conform advies besloten, met dien verstande dat de
actie en het bedrag vermeld wordt in de brief.

Agendapunt
9

Onderwerp
Verdeelvoorstel
gemeentefonds.

Advies
De effecten van het nieuwe
verdeelvoorstel Gemeentefonds voor
kennisgeving aannemen.

10

Privacy protocol bestuurlijke
aanpak ondermijnende
criminaliteit.

Het privacy protocol bestuurlijke aanpak
ondermijnende criminaliteit vaststellen.

11

Onderzoek Station Eijsden

1. Rapportage van Architectenbureau
Rademacher/devries voor
kennisgeving aannemen.
2. Kennis te nemen van het advies van
het burgerinitiatief.
3. Een intentieovereenkomst af te sluiten
met Leudal om ons in te spannen om
woningbouw aan het voormalige
Umonterrein met zonnepanelen
mogelijk te maken.
4. Station Eijsden te ontwikkelen voor
knooppunt van de nieuwe trein.

Besluit
De gemeenteraad op basis van de huidige inzichten
middels een RIB informeren over de effecten van de
aanpassingen van het gemeentelijk
herverdelingsfonds voor de meerjarensaldi en de OZB
op basis van de gemaakte 1/3-2/3 afspraak in de
meerjarenbegroting 2021-2024.
Conform advies besloten.

1. Voor kennisgeving aangenomen, met dien
verstande dat:
- ingestemd wordt met de variant dat het station
gehandhaafd blijft en dat het stationsgebied e.o. als
integrale gebiedsontwikkeling verder wordt opgepakt;
- planvorming rondom de potentie van de
stationslocatie en omgeving - mede in het licht van
KLC – wordt gepresenteerd richting Deputé Wonen
(dhr. Dritty) en Deputé Mobiliteit (dhr. Mackus) in
aanwezigheid van wethouder Dreessen, wethouder
Custers en burgemeester Akkermans;
- Intern met de bestuurders vermeld onder
bovenstaande een brainstormsessie te organiseren
om te komen tot een plan van aanpak inclusief het
duiden van inzet van capaciteit gericht op het tot stand
brengen van een masterplan voor onderhavige
gebiedsontwikkeling.
2. Voor kennisgeving aangenomen.
3. Conform advies besloten, met dien verstande dat
een intentieovereenkomst met Leudal BV wordt
afgesloten aangaande het realiseren van woningbouw
op het Umonterrein in plaats van het realiseren van

Agendapunt

Onderwerp

Advies

12

Raadsvoorstel regeling
afkoppelen hemelwater

1. De raad voor te stellen de regeling
'Stimuleringsregeling afkoppelen
hemelwater' van kracht te verklaren
middels bijgevoegd conceptraadsvoorstel
2. Afdelingshoofd Openbare Ruimte te
mandateren de Stimuleringsregeling
afkoppelen hemelwater, uit te voeren
namens het college.
In te stemmen met:
1. Voorbereiding van een nieuwe
Europese aanbesteding van de
opdracht voor een service provider PV
installaties;
2. I.v.m. de nieuwe aanbesteding een
allonge opstellen met Volta waarin
afspraken worden vastgelegd tot de
nieuwe gunningsdatum;
3. Mandatering van de directeur tot
accordering van de allonge, in
afstemming met de portefeuillehouder.

13

Aanbesteding Zorgeloos
Zonnepanelen

Besluit
een zonneweide en derhalve wethouder Custers als
trekker van onderhavige gebiedsontwikkeling in
samenspraak met wethouder Dreessen dit te
realiseren;
4. Conform advies besloten.
1. Conform advies besloten, met dien verstande dat
het raadsvoorstel bondiger wordt geformuleerd.

2. Conform advies besloten.

1. Conform advies besloten;

2. Conform advies besloten;

3. Conform advies besloten.

Vastgesteld in de B&W vergadering 2-3-2021
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,
Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans

