Notulen collegevergadering 6-4-2021
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 06-042021

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 30-032021

Vaststellen.

Conform advies besloten.

3

Waterbeheerprogramma
Waterschap Limburg 20222027

Bijgevoegde concept-zienswijze indienen op
het Concept Waterbeheerprogramma 20222027 van het waterschap Limburg.

Conform advies besloten.

4

Artikel 36 brief fractie
Janssen-Rutten inzake het
Tiende Vrij

Fractie Janssen-Rutten te berichten middels
bijgevoegde artikel 36 concept
beantwoordingsbrief inzake het Tiende Vrij.

Aanhouden met dien verstande dat een tussenbericht
wordt gestuurd waarbij aangegeven wordt dat e.e.a. in
afstemming met de portefeuillehouder milieu en de
provincie nader wordt uitgezocht.

5

Beantwoording art. 36 vragen Instemmen met de brief in de bijlage:
speeltoestellen Cadier en
beantwoording art. 36 vragen met betrekking
Keer
tot speelvoorziening Cadier en Keer.

Conform advies besloten met dien verstande dat:
1. In de reactie het proces nader geduid wordt
inhoudende dat thans voorbereidingen gestart zijn om
te komen tot een visie en vooruitlopend hierop nog
geen keuzes gemaakt worden, in het licht hiervan op
basis van een uitgangspuntennotitie in gesprek wordt
gegaan met de raad om haar kaderstellende rol te
vervullen en daarnaast via participatie inzicht
opgehaald wordt in de behoeften van de samenleving;
2. Nagegaan wordt of er reeds vigerend beleid is voor
speeltuinen;
3. Op grond van het proces verzocht wordt te bezien
of de planning bijgesteld kan worden zodat nog dit
jaar de visie kan worden vastgesteld.

Agendapunt

Onderwerp

Advies

6

Straatnaamgeving plan
Mheerderweg Noord

Instemmen met het geven van de naam 'Achter Conform advies besloten.
Lotsheuf' aan de nieuwe straat in het
uitbreidingsplan Mheerderweg Noord te
Banholt.

7

Aanbesteding GT-mobiel 3

Deelname aan de aanbesteding GT-mobiel 3
bij VNG Realisatie kenbaar te maken.

Conform advies besloten.

8

Skatebaan Eijsden en
omgeving

1. De procedure op te starten om een
skatebaan te realiseren bij het sportcomplex
van VVEijsden
2. Een investeringskrediet van € 45.000
beschikbaar te stellen.
3. Het aanvullende krediet van € 35.000 in de
eerste bestuurskrant 2021 ter vaststelling
aan de raad aan te bieden.
1. Het instellen van een verkeerscommissie.
2. De leden laten benoemen door het
afdelingshoofd Openbare Ruimte.

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat
wordt aangegeven wanneer het voorstel voor Cadier
en Keer/ Margraten volgt.
2. Conform advies besloten.

9

Verkeerscommissie

Besluit

3. Niet akkoord. Dekking dient te worden gezocht
binnen beschikbare middelen.
1. Conform advies besloten, met dien verstande dat:
a) Het voorstel wordt verrijkt rondom samenstelling
commissie, zittingsduur commissieleden , de rol van
de commissie, welke specifieke partijen/organisaties
het betreft;
b) Er een profiel wordt opgesteld voor leden van de
commissie;
2. Niet akkoord. De leden van de commissie worden
benoemd door het college. Tevens samenstelling,
duur en positie van de commissie goed verankeren.

Agendapunt
10

Onderwerp
Cittaslow Ambassadeurs
gemeente EijsdenMargraten.

Advies
Instemmen met de benoeming van 23
Cittaslow ambassadeurs, inclusief het
beschikbaar stellen van een Cittaslow
coördinator.

Besluit
Conform advies besloten met dien verstande dat:
1. afstemming plaatsvindt met de portefeuillehouder
economie/ondernemerschap;
2. LimX in deze niet wordt meegenomen.

11

Verzoek tot handhaving d.d.
8 oktober 2018 i.z. strijdigheid bestemmingsplan,
omgevingsvergunning en
Apv op de locatie Mgr.
Willigersstraat 14 te
Gronsveld.
Start subsidieregeling
Verenigt u

1. Kennis nemen van de integrale controle;
2. Instemmen met het deels toewijzen van het
verzoek tot handhaving, locatie Mgr.
Willigersstraat 14 Gronsveld;
3. Conform het handhavingsbeleid een
waarschuwingsbrief sturen aan de
overtreder.
Advies is om in te stemmen met:
a. De rood gemarkeerde aanpassingen in
bijgevoegde tekst van de Subsidie-regeling
Verenigt u;
b. Bijgevoegde brief om vrijwilligersorganisaties te wijzen op de Subsidieregeling Verenigt u;
c. Bijgevoegd aanvraagformulier voor subsidie
als bedoeld in de Subsidie-regeling Verenigt
u.

1. Voor kennisgeving aangenomen;
2. Conform advies besloten;

Brandbrief aan Provincie
Limburg inzake verhoogde
taakstelling 2021

Ondertekenen van de brandbrief aan de
Provincie Limburg, opgesteld door Divosa in
samenspraak met diverse Zuid-Limburgse
gemeenten, in verband met de verhoogde
taakstelling huisvesting statushouders 2021.
1. Instemmen met bijgevoegd Uitvoeringsplan Transformatie Jeugd ZuidLimburg incl. fase 1 (beleidsfase) en fase 2
(wervingsfase).
2. Instemmen met extra kosten voor EijsdenMargraten van maximaal € 81.005,-.

Conform advies besloten.

12

13

14

Transformatieplan Jeugd
Zuid-Limburg

3. Niet akkoord voor wat betreft het onderdeel
Oosterbroekweg.
Conform advies besloten.

Additioneel besluit: Portefeuillehouder Wonen wordt
coördinerend wethouder huisvesting statushouders.
1 t/ m 4 conform advies besloten, met dien verstande
dat:
- het voorstel ''Transformatie Jeugd'' niet naar de raad
wordt doorgeleid op grond van het feit dat andere
gemeenten in de regio dit ook niet doen, er geen
sprake is van wijziging van beleid en de kaderstelling

Agendapunt

Onderwerp

Advies
3. In de 1e BURAP een bedrag opnemen van
€ 31.172,- ten behoeve van fase 1 van het
uitvoeringsplan.
4. In de begroting 2022 een bedrag opnemen
van € 49.833,- ten behoeve van fase 2 van
het uitvoeringsplan.

Besluit
niet wordt geraakt;
- de raad wordt geïnformeerd middels een
raadsinformatiebrief;
- de gestelde vragen door wethouder Custers alsnog
worden afgehandeld.

15

Aanbesteding meerjarig
onderhoud civiele
kunstwerken

1. Het onderhoud aan de civiele kunstwerken
voor drie jaar via een meervoudig
onderhandse aanbesteding houden voor
de jaren 2021, 2022 en 2023;
2. Het inspectiebureau Leycon opdracht
verlenen voor directievoering en toezicht
op de werkzaamheden;
3. Voor de opdrachtverlening het mandaat
geven aan het afdelingshoofd openbare
ruimte;
4. Voor meerwerk tot maximaal € 2500,- het
mandaat aan de behandelend ambtenaar
geven i.v.m. de voortgang
werkzaamheden. Boven dit bedrag
het mandaat aan het afdelingshoofd
openbare ruimte geven.

1. Conform advies besloten.

T.a.v. het nieuwbouwplannen Karreweg fase 2
te St. Geertruid en Mheerderweg- Noord te
Banholt:
1. Instemmen met de notitie CPOvoorwaarden d.d. 1-4-2021;
2. Conform het raadsbesluit van december
2019 instemmen met de voorgestelde
procedure rondom:
a. toewijzing van de CPO-kavels
zoals uiteengezet in onderhavig

1. Conform advies besloten.

16

Nieuwbouwplan
Mheerderweg-Noord Banholt
en Karreweg fase 2 Sint
Geertruid

2. Conform advies besloten.

3. Conform advies besloten.

4. Conform advies besloten, met dien verstande dat
het mandaat gemaximeerd is tot hetgeen in het
mandaatbeleid is bepaald.

2. Conform advies besloten, met dien verstande dat
de verkoopprocedures voor reguliere bouwkavels
secuur wordt gevolgd.

Agendapunt

Onderwerp

Advies

Besluit

collegevoorstel
b. de inschrijvingsprocedure voor de
overige bouwkavel.
3. Instemmen met de voorwaarden voor de
starterskavels op basis van bijlage 2a dan
wel bijlage 2b.
4. Besluitvorming verkoop bouwkavels
mandateren aan de burgemeester.

3. Conform advies besloten, met dien verstande dat:
* een limiet wordt gesteld aan de stichtingskosten aan
starterswoningen ter grootte van 265.000 euro
* De Startersleningverordening in overeenstemming
met bovenstaande te brengen (265.000 euro)
4. Vervallen. Dit is reeds bij gemeentewet geregeld.

Vastgesteld in de B&W vergadering 12-04-2021
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans

