Notulen collegevergadering 20-07-2021
Aanwezig:
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, Drs. F. (Loco-secretaris)
Afwezig:
Cox, Drs. G.J.M. (Burgemeester)

Agendapunt
1

Onderwerp
Openbare agenda
collegevergadering 20-072021.

Advies

Besluit

2

Openbare besluitenlijst
collegevergadering 13-072021.

Vaststellen.

Conform advies
Bij punt 5 toevoegen: wethouder Piatek heeft
niet deelgenomen aan de beraadslagingen
en de besluitvorming.

3

Portefeuilleverdeling
gemeente EijsdenMargraten.

Instemmen met de geactualiseerde
portefeuilleverdeling college B&W
Eijsden-Margraten 2021.

Conform advies besloten.

4

Afronding aanbesteding
hulpmiddelen, aangaan
overeenkomst.

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

5

Aanpak pilots agrarische
bouwkavels, de analyse van
de 25 verleende
bouwvergunningen en de
Raadsinformatiebrief

1. Kennis nemen van de resultaten van
een Europese
aanbestedingsprocedure voor de
levering inhuur van Wmo hulpmiddelen
en versterking van de opdracht aan
Welzorg BV.
2. Instemmen met de voorliggende
raamovereenkomst tussen de
gemeente Eijsden-Margraten en
Welzorg BV.
1. In te stemmen met de aanpak van de
pilots agrarische bouwkavels,
2. kennis te nemen van de analyse van
de 25 verleende bouwvergunningen
3. in te stemmen met het informeren van
de raad via de bijgevoegde
Raadsinformatiebrief

2

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

Agendapunt
6

Onderwerp
Advies
Besluit
Het realiseren van een
1. Instemmen met het besluit ontwerp
1. Conform advies besloten.
Islamitische begraafplaats op
omgevingsvergunning voor het
2. Conform advies besloten.
de locatie Pisartlaan 8, 6245
realiseren van een Islamitische
SK Eijsden.
begraafplaats op de locatie Pisartlaan
8, 6245 SK Eijsden, de raad heeft
ingestemd met de ontwerpverklaringen
van geen bedenkingen;
2. Als geen zienswijzen worden
ingediend de definitieve vergunning
verlenen.

7

RIB - voortgang coronafonds
eerste tranche, juli 2021.

Advies is akkoord te gaan met
bijgevoegde raadsinformatiebrief over de
voortgang van het coronafonds eerste
tranche met informatie over;
● De totale uitgaven tot nu toe;
● De eindstand van de Subsidieregeling
Verenigt u eerste tranche;
● De uitwerking van de maatregelen
KIEM en SKEM en een plan voor alle
lokale ondernemers;
● Het participatietraject om te komen tot
een uitwerking van een plan voor
herdenken.

Conform advies besloten, met dien verstande
dat:
a) de voucher een waarde krijgt van 5 euro
te besteden bij elk bedrijf met een KvKnr. gevestigd in de gemeente EijsdenMargraten
b) de RIB wordt aangepast vwb het
vermelden dat er een voucher wordt
uitgegeven van 5 euro en dat afhankelijk
van de mate waarin hiervan gebruik
gemaakt wordt er een beperkte
overschrijding kan plaatsvinden van het
betreffende budget in verband met de
uitvoeringskosten die hiermee gepaard
gaan.

8

Samenwerkingsverklaring
Regionaal MobiliteitsTeam
Zuid-Limburg

1. Een samenwerking aan te gaan tot 1
januari 2023 met UWV,
Werkgeversorganisaties
(vertegenwoordigd door LWV),
vakbonden (vertegenwoordigd door
FNV en CNV) en onderwijs

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

3

Agendapunt

Onderwerp

Advies
(vertegenwoordigd door Vista) voor de
vorming van een Regionaal
MobiliteitsTeam (een tijdelijk Team op
grond van de Tijdelijke Regeling
aanvullende dienstverlening COVID19.) middels het ondertekenen van
een Samenwerkingsverklaring.
2. Akkoord met de ondertekening van de
Samenwerkingsverklaring door de
gemeente Heerlen, centrumgemeente
arbeidsmarktregio Zuid-Limburg,
namens de gemeente EijsdenMargraten.

Besluit

Vastgesteld in de B&W vergadering 27-07-2021
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Drs. M.A.G. Gerits
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Drs. G.J.M. Cox

