Notulen collegevergadering 28-4-2021
Aanwezig:
Custers, Mr. J.E.M. (Locoburgemeester)
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 28-42021

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 20-42021

Vaststellen.

Conform advies besloten.

3

Analyse zienswijze
begrotingen GR-en 2022

De geformuleerde zienswijze per GR
over te nemen.

Conform advies besloten, met dien verstande dat het
kader wordt aangescherpt rondom wel of niet
instemmen met zienswijzen en daarmee de beslispunten van de onderliggende raadsvoorstellen worden
aangepast;
Het bovenstaande vermelde kader betreft het volgende:
* indien er sprake is van een CAO stijging meer dan 2%
dan is dit een grondslag om een zienswijze in te dienen;
* indien er sprake is van prijsstijgingen meer dan 2%
dan is dit een grondslag om een zienswijze in te dienen;
* indien er sprake is van autonome ontwikkelingen (niet
beïnvloedbare ontwikkelingen) die tot kostenstijgingen
leiden dan vormt dit geen grondslag om een zienswijze
in te dienen;
* indien er sprake is van beïnvloedbare ontwikkelingen
dan is dit een grondslag om een zienswijze in te dienen
tenzij expliciet opdracht is genomen voor zaken die
leiden tot desbetreffende ontwikkelingen.
De zienswijzen dienen gericht te zijn om betreffende
GR-en te bewegen om met voorstellen te komen tot
kostenreductie;
De gemeentesecretaris informeert collega secretarissen
in Lijn-50 rondom het gehanteerde kader;

Agendapunt

Onderwerp

Advies

4

Begroting GGD Zuid Limburg Middels bijgevoegd raadsvoorstel de raad
2022
voor te stellen om:
1. Als zienswijze over de begroting 2022
GGD-ZL kenbaar te maken dat de
raad ermee kan instemmen;
2. Instemmen met het totaal aan
bijstellingen t.a.v. de ontwikkelingen
binnen de programma’s van de GGD
voor onze gemeente:
2022: € 83.055 negatief
2023: € 56.194 negatief
2024: € 29.333 negatief
2025: € 2.472 negatief.
3. Ten aanzien van de verdere
ontwikkeling van de JGZ, aan te
dringen op een zorgvuldig proces
waarin ambities en financiële
consequenties steeds in een vroeg
stadium, in onderling verband worden
gewogen ten opzicht van zowel de
maatschappelijke noodzaak als de
financiële mogelijkheden van de
gemeente en dat hierover een zo groot
mogelijke transparantie betracht dient
te worden ten opzichte van gemeente
en gemeenteraad.

Besluit
Na besluitvorming in de raad wordt communicatie
richting samenleving verzorgd.

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat
besluitvorming wordt getoetst op het algemeen
geformuleerde kader rondom het wel of niet indienen
van zienswijzen, e.e.a. zoals opgenomen in het voorstel
''analyse zienswijze begrotingen GR-en 2022''.
2. Conform advies besloten.
3. Conform advies besloten.

Agendapunt
5

Onderwerp
Voorlopige Jaarrekening
2020 en ontwerpbegroting
2022 en meerjarenraming
2023-2025 RUD Zuid
Limburg

Advies
1. Het jaarverslag 2020 RUDZL ter
kennisgeving aannemen
2. De voorlopige Jaarrekening 2020 ter
kennisgeving aannemen en voor
kennisgeving naar de raad te sturen;
3. De raad voor te stellen als zienswijze
over de:
● Ontwerpbegroting 2022 RUDZL
● Meerjarenraming 2023-2025 RUDZL
kenbaar te maken dat ze er mee kan
instemmen.

Besluit
1. Voor kennisgeving aangenomen
2. Voor kennisgeving aangenomen
3. Conform advies besloten, met dien verstande dat
besluitvorming wordt getoetst op het algemeen
geformuleerde kader rondom het wel of niet indienen
van zienswijzen, e.e.a. zoals opgenomen in het voorstel
''analyse zienswijze begrotingen GR-en 2022''.

6

Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026
van de Gemeenschappelijke
regeling BsGW

Als zienswijze kenbaar maken dat de
raad niet kan instemmen met de
ontwerpbegroting 2022 en
meerjarenbegroting 2022-2026.

7

Jaarrekening 2020,
concepten begrotings wijziging 2021-1 en meerjarenbegroting
Omnibuzz

1. Kennis te nemen van het jaarverslag
2020 van de gemeenschappelijke
regeling Omnibuzz;
2. De gemeenteraad voor te stellen als
zienswijze op de Begrotingswijziging
2021-1, de ontwerpbegroting 2022 en
het Meerjarenperspectief 2023 – 2025
van de gemeenschappelijke regeling
Omnibuzz in te brengen:
A. Omnibuzz te verzoeken om de kosten
van de GR Omnibuzz niet verder te
laten oplopen.
B. Omnibuzz te verzoeken om toekomstig
geen bestemmingsreserves op te
bouwen vanwege stapeling van
middelen.

Conform advies besloten, met dien verstande dat
besluitvorming wordt getoetst op het algemeen
geformuleerde kader rondom het wel of niet indienen
van zienswijzen, e.e.a. zoals opgenomen in het voorstel
''analyse zienswijze begrotingen GR-en 2022''.
1. Voor kennisgeving aangenomen
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat
besluitvorming wordt getoetst op het algemeen
geformuleerde kader rondom het wel of niet indienen
van zienswijzen, e.e.a. zoals opgenomen in het voorstel
''analyse zienswijze begrotingen GR-en 2022''.

Agendapunt

Onderwerp

Advies

Besluit
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Gemeenschappelijke
Regeling Gegevenshuis:
bijgestelde begrotiung 2021,
begroting 2022 en
meerjarenraming 202221025

1. De voorlopige jaarrekening 2020 van
het Gegevenshuis voor kennisgeving
aan te nemen;
2. Het batig saldo 2020 te verwerken in
de eerste bestuursrapportage 2021.
3. De raad voor te stellen als zienswijze
over de bijgestelde begroting 2021
Gegevenshuis en de begroting 2022 /
meerjarenraming 2022 – 2025
Gegevenshuis kenbaar te maken, dat
ze er niet mee kan instemmen en de
GR te verzoeken binnen 4 weken te
beantwoorden hoe invulling wordt
gegeven aan:
● structureel behoud van de
compensatieregeling met Parkstad IT
en bij verdere kostenstijging een
onafhankelijk
marktconformiteitsonderzoek naar de
kosten van ICT beheer.
● de vanaf 2023 voorziene structurele
kostenbesparing door vervanging van
de Sweco-applicatie.
● reductie in huur en facilitaire kosten.
4. Het structurele nadeel uit de
bijgestelde begroting 2021 van €
16.230 te verwerken in de eerste
bestuursrapportage 2021.
5. De indexering uit de begroting 2022 /

1. Voor kennisgeving aangenomen.
2. Conform advies besloten.
3. Conform advies besloten, met dien verstande dat
besluitvorming wordt getoetst op het algemeen
geformuleerde kader rondom het wel of niet indienen
van zienswijzen, e.e.a. zoals opgenomen in het voorstel
''analyse zienswijze begrotingen GR-en 2022''.

Agendapunt

Onderwerp

Advies
meerjarenraming 2022 – 2025 ten
laste te brengen van de in de in onze
gemeentelijke begroting geraamde
post prijscompensatie.

Besluit
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Raadsvoorstel
Gemeenschappelijke
Regeling Reinigingsdiensten
Rd4; geconsolideerde
jaarrekening 2020 en
ontwerpbegroting 2022

1. Kennis te nemen van de
geconsolideerde jaarrekening Rd4
2020;
2. Kennis te nemen van de
geconsolideerde ontwerpbegroting
Rd4 2022;
3. De raad voor te stellen de
onderstaande zienswijzen kenbaar te
maken en vooralsnog niet in te
stemmen met de geconsolideerde
ontwerpbegroting Rd4 2022:
• In kaart te brengen welke exogene
(niet beïnvloedbare) factoren een rol
spelen in de kostenverhoging;
• In welke mate kostenverhogingen
kunnen worden voorkomen door
keuzemogelijkheden in afname van niet verplichte - producten;
bijvoorbeeld in de vorm van een
cafetariamodel;
• Welk beleid gevoerd wordt voor de
middellange termijn rondom
kostenbeheersing.

1. Voor kennisgeving aangenomen;
2. Voor kennisgeving aangenomen;
3. Conform advies besloten, met dien verstande dat
besluitvorming wordt getoetst op het algemeen
geformuleerde kader rondom het wel of niet indienen
van zienswijzen, e.e.a. zoals opgenomen in het voorstel
''analyse zienswijze begrotingen GR-en 2022''.

Agendapunt
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Onderwerp
Raadsvoorstel: Begroting
Veiligheidsregio ZuidLimburg (VRZL) en Meld en
Coördinatie Centrum (MCC)
2022

Advies
De raad voor te stellen:
1. Als zienswijze kenbaar te maken, dat
de raad niet kan instemmen met de
begroting 2022 van de Veiligheidsregio
Zuid-Limburg (VRZL).
2. Als zienswijze kenbaar te maken dat
de raad niet kan instemmen met de
begroting 2022 van het Meld en
Coördinatie Centrum (MCC).

Besluit
1. Conform advies besloten, met dien verstande dat
besluitvorming wordt getoetst op het algemeen
geformuleerde kader rondom het wel of niet indienen
van zienswijzen, e.e.a. zoals opgenomen in het voorstel
"analyse zienswijze begrotingen GR-en 2022
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat
besluitvorming wordt getoetst op het algemeen
geformuleerde kader rondom het wel of niet indienen
van zienswijzen, e.e.a. zoals opgenomen in het voorstel
''analyse zienswijze begrotingen GR-en 2022''.

11

RIB Verantwoord op Weg

De Raadsinformatiebrief 'Verantwoord op Conform advies besloten.
weg - fase 2' vast te stellen en te
verzenden naar de raad

12

CA vervolgonderzoek
Luchtkwaliteit

1. Instemmen met de concept
raadsinformatiebrief luchtkwaliteit (zie
bijlage);
2. Instemmen met het vervolgonderzoek
(zie bijlage) en een
haalbaarheidsstudie naar potentiele
maatregelen;
3. Een werkbudget van € 20.000
beschikbaar te stellen en dit in burap 1
2021 ter vaststelling aan de raad aan
te bieden;
4. Intentie uit te spreken om het 'Schone
Lucht' akkoord te tekenen en
voorafgaand de raad hierover op 3 mei
2021 te horen.

1. Conform advies besloten;
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat de
grens-0verschrijdende effecten van o.a. Lixhe, Bierset
etc. ook meegenomen worden in onderzoek en in
aanpak richting Provincie en de communicatie richting
raad;
3. Conform advies besloten;
4. Conform advies besloten.

Agendapunt
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Onderwerp
Het inzetten van de openbare
ruimte voor sport en
bewegen inzake COVID-19

Advies
Instemmen met het 'handelingskader
sport buiten sportcomplex' voor het
toestaan van sport- en beweegactiviteiten
in de openbare buitenruimte.

Besluit
Aanhouden met dien verstande dat vanuit een meer
pragmatische insteek er voor gekozen worden dat:
1. per kern minimaal 1 plek aangewezen wordt waarop
onder een aantal voorwaarden beweeg en
sportoefeningen in de openlucht wordt toegestaan
zijnde:
a) er wordt voldaan aan de corona-uitgangspunten
b) geen (milieu)overlast wordt veroorzaakt
c) dat de activiteiten uitgevoerd worden voor eigen risico
d) dat er een akkoord is van de eigenaar waarop de
activiteiten plaatsvinden
e) indien nodig een marginale toetsing door
vergunningverlening plaatsvindt
2. met inachtneming van het gestelde onder punt 1 het
voorstel wordt verrijkt en ter besluitvorming wordt
voorgelegd in de collegevergadering van 4 mei 2021.

14

Principeverzoek pop up
restaurant Heiweg Sint
Geertruid

Instemmen met het principeverzoek voor
het runnen van een tijdelijk restaurant op
locatie Heiweg 15 Sint Geertruid

Conform advies besloten, onder uitdrukkelijke
voorwaarde dat uitsluitend medewerking wordt gegeven
vanuit het oogpunt van de coronacrisis.

15

Subsidievaststelling 2020
Peuteropvang MIK en
Spelenderwijs

In te stemmen met subsidievaststelling
Peuteropvang 2020:
1. Stichting Spelenderwijs ad € 135.544,2. Mik Kinderopvang ad € 13.271,76

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

16

Artikel 36 vragen Tiende Vrij

1. Instemmen met de beantwoording van 1.Conform advies besloten;
de artikel 36 vragen van Fractie Maria 2.Conform advies besloten.
Janssen-Rutten middels bijgevoegde
conceptbrief;
2. Nazorg berichten dat alleen wandelen
in het gebied is toegestaan.

Agendapunt

Onderwerp

Advies

Besluit

Vastgesteld in de B&W vergadering 4-5-2021
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De locoburgemeester,

Drs. M.A.G. Gerits

Mr. J.E.M. Custers

