Notulen collegevergadering 01-06-2021
Aanwezig:
Cox, Drs. G.J.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)
Kool, Drs. J.M.F. (Loco-secretaris)
Afwezig:
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris)

Agendapunt
1

Onderwerp
Openbare agenda
collegevergadering 01-062021

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 25-52021

Vaststellen.

Conform advies besloten, met dien verstande dat in
agendapunt 5 opgenomen wordt dat plaatsing van de
mobiele container vergunningsvrij is.

3

Raadsvoorstel inzake
ontwerpverklaring van geen
bedenkingen voor de
aanvraag omgevingsvergunning voor het
realiseren van een Islamitische begraafplaats op de
locatie Pisartlaan 8, Eijsden

De raad, conform bijgevoegd raadsvoorstel,
1. Conform advies besloten.
voorstellen om:
2. Conform advies besloten.
1. Een ontwerpverklaring van geen
bedenkingen af te geven voor de
omgevingsvergunning afwijken van het
bestemmingsplan voor het realiseren van een
islamitische begraafplaats op de locatie
Pisartlaan 8 te Eijsden en deze gedurende 6
weken ter inzage te leggen.
2. De onder 1 bedoelde ontwerpverklaring van
geen bedenkingen aan te merken als
definitieve verklaring van geen bedenkingen
wanneer er geen zienswijzen op de
ontwerpverklaring worden ingediend.

4

Raadsvoorstel: Jaarrekening
2020

De jaarrekening 2020 ter vaststelling aan de
raad aanbieden en voorstellen het positieve
saldo ad. € 582.428 te storten in de algemene
reserve.

Conform advies besloten, met dien verstande dat:
a) het financieel effect van programma 2 nader wordt
geduid;
b) eventueel een voorbehoud gemaakt wordt rondom het
verkrijgen van een goedkeurende verklaring van de
accountant inzake jeugd;
c) tekstueel het collegevoorstel en raadsvoorstel wordt
gecheckt;

Agendapunt

Onderwerp

Advies

Besluit
d) de definitie van de term ´kwaliteit´ nader toelichten als
´toelichting op de voortgang´;
e) de verklaring van de accountant wordt afgewacht en
z.s.m. doorgeleid richting college;
f) een persbericht opgesteld wordt en na afstemming met
portefeuillehouder en college deze week wordt
verzonden.
g) complimenten rondom het doorlopen proces.

5

Raadsvoorstel: Vaststellen
1e bestuursrapportage 2021

1. De 1e bestuursrapportage 2021 ter
vaststelling aan de raad aan te bieden;
2. Het negatieve saldo 2021 ad. € 191.196
voorlopig parkeren;
3. Budgetneutrale programma overschrijdende
raadswijziging ter vaststelling aan de raad
aanbieden;
4. Budgetneutrale college wijziging binnen de
programma’s vaststellen.

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat
tekstuele aanpassingen plaatsvinden, de meicirculaire
separaat geanalyseerd wordt en via een RIB voorzien
van geactualiseerde A3-tjes, doorgeleid wordt richting
college en raad;
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat
wordt gemotiveerd waarom het tekort wordt geparkeerd;
3. Conform advies besloten;
4. Conform advies besloten.

6

Jaarverantwoording toezicht
kinderopvang 2020

1. Instemmen met de 'jaarverantwoording
1. Conform advies besloten.
Kinderopvang gemeenten 2020' van Eijsden- 2. Conform advies besloten.
Margraten.
3. Conform advies besloten.
2. De jaarverantwoording ter kennisname aan de
onderwijsinspectie zenden voor 1 juli 2021.
3. Instemmen met de publicatie op
www.waarstaatjegemeente.nl.

7

Subsidieverzoek Wandelcomité St. Gertrudis inzake
organisatiekosten
Margratentocht 2021

Wandelcomité St. Gertrudis een eenmalige
bijdrage verlenen van € 928,35 voor de
organisatiekosten van de Margratentocht 2021.

Conform advies besloten, met dien verstande dat
nagegaan wordt of de bijdrage aan de KNWB wel of niet
wordt overgenomen in lijn met subsidiebijdragen aan
andere verenigingen.
Wethouder Custers heeft niet deelgenomen aan de
beraadslaging en de besluitvorming.

Agendapunt

Onderwerp

Advies

Besluit

8

Wijziging voetpad
Bloesemgaard

Instemmen met de wijziging van het voetpad en Conform advies besloten.
de afhandeling van de verkoop van de strook
langs het voetpad aan de betreffende bewoners,
overlaten aan BPD.

9

Regionale - en lokale
preventieagenda 2021-2023.

1. Instemmen met Het Regionale
Preventieakkoord Zuid-Limburg en de Lokale
Preventieagenda gemeente EijsdenMargraten 2021-2023;
2. Instemmen om 25% van het
uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen voor
de uitvoering van het Regionale
Preventieakkoord Zuid-Limburg voor de jaren
2021-2023.

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

10

Vaststelling beleidsregels
tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten (TONK)
M-H

Instemmen met de beleidsregels Tijdelijke
ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
Maastricht Heuvelland zoals toegevoegd in dit
collegevoorstel.

Conform advies besloten.

11

Sanering woningen:
resultaten beoordeling
bureau BSV

1. Stand van zaken met betrekking tot sanering
woningen ter kennisgeving aannemen.
2. Instemmen met het aanbesteden van
saneringsmaatregelen van de 6 toegewezen
woningen.

1. Voor kennisgeving aangenomen
2. Conform advies besloten.
Wethouder Piatek heeft niet deelgenomen aan de
besluitvorming

Agendapunt
12

13

14

Onderwerp
Besluit op bezwaar tegen de
wijziging van de eerder
verleende vergunning voor
het verbouwen van een
schuur tot een
levensloopbestendige
woning en een appartement
op het perceel
Scheuldersteeg 31-33 in
Margraten
Besluit op bezwaar tegen
handhavingsbesluit genomen
naar aanleiding van verzoek
om handhaving ten aanzien
van bouwen in afwijking van
omgevingsvergunning
verleend aan eigenaar van
perceel aan de
Scheuldersteeg 31 – 33 in
Margraten

Advies
1. Het bezwaarschrift tegen de wijziging van de
eerder verleende vergunning op het perceel
Scheuldersteeg 31-33 in Margraten nietontvankelijk verklaren;
2. Het verzoek om vergoeding van de kosten
van de bezwaarschriftprocedure als bedoeld
in artikel 7:15, tweede en derde lid Awb
afwijzen.

Asfalteren doodlopende deel
naast Industrieweg Eijsden

1. Vooruitlopend op het MIP-project, uitvoering
2023, instemmen met het reeds asfalteren
van het doodlopend deel naast de
Industrieweg te Eijsden in verband met
veiligheidsoverwegingen;

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

1. Het bezwaarschrift tegen het
1. Conform advies besloten
handhavingsbesluit niet-ontvankelijk verklaren 2. Conform advies besloten
voor zover het ziet op de overtredingen van
3. Conform advies besloten
het Bouwbesluit 2012;
2. Het bezwaarschrift tegen het
handhavingsbesluit ontvankelijk, doch
ongegrond verklaren wat betreft de zinken
afwerking van de loggia;
3. Het verzoek om vergoeding van de kosten
van de bezwaarschriftprocedure als bedoeld
in artikel 7:15, tweede en derde lid Awb
afwijzen.

1. Conform advies besloten;
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat in
beeld wordt gebracht of het onttrekken van het steegje
op het bedrijventerrein aan de openbaarheid een
aangelegenheid is van de raad of gemandateerd is aan

Agendapunt

Onderwerp

Advies
Besluit
2. Het onverharde deel Meezenbroekpad
het afdelingshoofd en zo nodig voorzien van een
onttrekken aan de openbaarheid en proberen separaat college-/raadsvoorstel.
te verkopen aan aanliggende perceeleigenaren.

Vastgesteld in de B&W vergadering 08-06-2021
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De loco-secretaris,
De burgemeester,

Drs. J.M.F. Kool

Drs. G.J.M. Cox

