Vragen Raadsvoorstel
Jaarrekening 2019 Programma 2
GroenLinks/PvdA/D66
1. Er staat ontzettend veel op rood (driehoekje) en toch is het geld bijna op. Hoe kan dat?
ANTWOORD
In de beeldvormende vergadering is afgesproken deze vraag te behandelen in de oordeelvormende
vergadering.
2. P 49 punt ontwikkeling fruitveiling in combinatie met plein Cadier en Keer
3. Wat is hier de samenhang? ALDI?
4. Wanneer krijgt de raad hier iets over te zeggen?
ANTWOORD 2,3 en 4
Antwoord 2, 3 en 4.
De samenhang tussen de ontwikkeling bij de fruitveiling, het Raadshuisplein Cadier en Keer en de
Aldi is gesteld in het bestuursakkoord 2018-2022 (pag. 23). De ontwikkelingen moeten aan elkaar
worden gekoppeld. Er moet zorg worden gedragen voor een passende herinvulling van de
vrijkomende locatie, alsdan worden ook de herontwikkelingsmogelijkheden bekeken. Als Aldi niet
vertrekt, komt deze locatie ook niet vrij. Op dit moment wordt gewerkt aan een
samenwerkingsovereenkomst (concept) met partijen. Het college is hiertoe bevoegd. In het kader van
participatie (Raadshuisplein herinvulling) en de procedure van een (mogelijke) bestemmingsplan
wijzigingen wordt de raad in positie gebracht.
Een aantal onderdelen, zoals de stikstof opgave, zorgen voor vertraging van het project.
EML
1. pag. 42: kosten Buurtcoach rondom Liberation activiteiten. Waarom zijn deze kosten niet
ondergebracht bij het budget Liberation?
ANTWOORD
Dat is een keuze die gemaakt is om dit zo te boeken.
2. Pag.45: Wat is de stand van zaken mbt het inpikken en terugvorderen van 2m stroken bermen en
hagen?
ANTWOORD
Met op één na alle aangrenzende eigenaren die oneigenlijk gebruik maakten van gemeentegrond
is een bruikleenovereenkomst gesloten. Voor wat betreft de ene aangrenzende eigenaar loopt
momenteel een gerechtelijke procedure.
3. Pag.46: hoe staat het met het landschapsfonds? Neemt EM hier de voortrekkersrol op zich?
ANTWOORD
Het landschapsfonds is in feite een provinciaal project. Het Nationaal landschap en het IKL
hebben het voortouw genomen om een verkennend rondje te maken bij een aantal gemeenten.
De animo is echter klein gebleken onder de individuele gemeenten. In het bestuurlijk overleg
Maastricht – Heuvelland mbt natuur en landschap is besloten om samen initiatief te tonen richting
de provincie.
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4. pag.49: Overige agrarische zaken. Voordeel vanwege meer gronden verkocht dan voorzien.
Welke gronden? Aan wie?
ANTWOORD
- Grondstrook fase 2 plan Karreweg St. Geertruid
- Agrarisch perceel Pasveld Margraten
- Bouwkavel plan Op ’t Hövelke III Mheer
- Bouwkavel J. Partounsstraat Eijsden
In verband met de privacywetgeving kan hier niet vermeld worden aan wie de betreffende gronden
verkocht zijn.
5. Pag.50: de nieuwe wandelroutes zijn nog niet gerealiseerd. Waarom dan toch kosten ervoor
opgevoerd in jaarrekening 2019?
ANTWOORD
Ten behoeve van het regionale project Knopen Lopen zijn meerjarig vanaf 2019
investeringsmiddelen (co-financiering samenwerkende gemeenten) gereserveerd. Het project is
thans in regionaal VTE-verband in voorbereiding en zal worden opgevoerd in het VTEUitvoeringsprogramma waarmee in Q3 zal worden gestart. Ook in 2019 werd noodzakelijk beheer
en onderhoud van paden en routes gepleegd om deze straks kwalitatief op orde op te kunnen
nemen in het nieuwe wandelknooppunten-routenetwerk Knopen Lopen.
6. Pag.53: Ondernemers wordt erop gewezen rekening te houden met de omwonenden. Waarom
staat hier een groen bolletje, wetende dat dit een constant en zeer noodzakelijk aandachtspunt
is?
ANTWOORD
Een terechte opmerking dat ondernemers permanent rekening dienen te houden met
omwonenden. Ook in 2019 hebben we in voorkomende gevallen individuele ondernemers hierop
aangesproken danwel is overlast voor omwonenden in het algemeen bij het collectief onder de
aandacht gebracht. Vandaar hebben wij dit aandachtspunt als ‘groen’ (afgehandeld) bestempeld.
Ook in 2020 e.v.j. hebben wij wederom permanent aandacht voor dit aandachtspunt
7. Pag.54: Hoeveel ondernemers in EM hebben deelgenomen aan het project Strategisch
Innoveren? Welke resultaten zijn er zichtbaar?
ANTWOORD
Een zestal ondernemers heeft in 2019 deelgenomen aan dit project. Een aantal ondernemers an
dit traject inzicht gekregen in verdere kansen en bedreigingen en kwalteitsaspecten als input voor
doorontwikkeling van de bestaande onderneming/de bedrijfsvoering. Een ander deel
(initiatiefnemers nieuwe initiatieven) heeft nader inzicht gekregen in de markt/doelgroep,
gewenste ontwikkeling/vormgeving van het te ontwikkelen concept/aanbod en eveneens in
kansen en bedreigingen voor het opstarten van de specifieke ondernemersactiviteit. We mikken
met dit project op ondersteuning in ondernemen met kwaliteit.
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8. Pag.54: Een vitaliteitsmanager bezocht in EM 21 Camping-en bungalowparken. Wat zijn de
resultaten?
ANTWOORD
Dit project is nog niet afgerond maar wordt naar verluid door de ondernemers zeker in deze
Corona-periode als waardevol ervaren met het oog op de toekomst van hun bedrijf. De
verwachting is dat in Q3 het project kan worden afgerond.
9. Pag.57: welke inkomsten kunnen we, behalve uit de toeristenbelasting, genereren vanuit
toerisme?
ANTWOORD
Hoewel niet direct andere inkomsten kunnen worden gegenereerd kent de economische
structuurversterking die uitgaat van Eijsden-Margraten in Lijn-50 en Zuid-Limburg als
toerismebestemming naast directe inkomsten voor de gemeente zoals toeristenbelasting ook
indirecte opbrengsten (b.v. keten van toeleveranciers), goed voor onze lokale economie. In de
keten van het toeristisch aanbod profiteren vele andere ondernemers (toeleveranciers etc.) mee
van gepast, florerend toerisme.
VVD
10. In de tabel op pagina 4 valt op dat dit programma slechts voor om en nabij de 50% is uitgevoerd.
Vraag: betekent dit dat er te weinig personele capaciteit is om doelstellingen uit te voeren?
Zo ja betekent dit dan dat er teveel projecten tegelijktijdig zich worden voorgenomen?
Vraag: of betekent dit dat hier financiële middelen op overblijven en heeft dit dan een structureel
karakter?
ANTWOORD
In de beeldvormende vergadering is deze vraag doorgeschoven naar de oordeeslvormende
vergadering.

11. Op pagina 57 wordt het voordeel Enexis toegelicht. Echter op basis van het normenkader wordt
de overschrijding op Evenementen welke net geen 10% bedraagt maar wel een nadeel inhoudt
van € 22 mille, niet toegelicht.
Vraag: Wordt het toch niet tijd om het normenkader bij te stellen? Zie ook de beantwoording door
de accountant in het P&C verslag.
ANTWOORD
Ten aanzien van de controle en de verantwoording van de jaarrekening zijn met name twee
documenten van belang. Dit zijn het controle protocol en de financiële verordening.
1 is het normenkader en het controle protocol. Hieraan toets met name de accountant. Hij
beoordeeld hierbij of het college zich gehouden heeft aan de door de raad vastgelegd normen.
De controletolerantie bij fouten is € 579.000 (1%) en voor onzekerheden € 1.738.000. (3%)
2 Is de financiële verordening. Hierin heeft de raad de kaders gegeven waarover het college dient
te rapporteren. Thans ligt dit bij een over- of onderschrijding van 10% met een minimum van €
7.500. Bij de verantwoording heeft het college zich aan deze afspraken gehouden. Wil de raad
aan andere rapporteringsgrens dan kunnen zij dit via de financiële verordening regelen.
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