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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 30 augustus 2022  
 
Aanwezig: 

De heer drs. M. Graef (locoburgemeester); 
De heer mr. R.M.J. Martens (wethouder); 
De heer drs. H. van Helden (wethouder); 
Mevrouw Ing. H. Wijers (wethouder); 
De heer mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts (gemeentesecretaris); 
De heer Ing. E.L.A. Lucassen (bestuurssecretaris). 
 

Afwezig: 

Mevrouw D.H. Schmalschläger (burgemeester). 

 

Agendapunt 

JOIN nr. 

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit 

1. BenW - 3612 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 2 augustus 2022 

De Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 2 augustus 2022 vaststellen. 

  

Conform advies 

2. BenW - 3435 Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs 

gemeente Leudal 

De gemeenteraad verzoeken om 

over te gaan tot wijziging van de 

Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs gemeente 

Leudal. 

  

Conform advies 

3. BenW - 3547 Beslissing op bezwaar 

Wob/Woo-verzoek betreffende 

Landgoed Leudal 

1. Kennis te nemen van het advies 

en verslag van de Commissie 

bezwaarschriften; 

2. Het advies van de Commissie 

bezwaarschriften niet over te 

nemen; 

3. Het bezwaarschrift ongegrond te 

verklaren; 

4. Het besluit te handhaven met 

aanvulling van de gronden; 

5. Aan verzoeker de verbeurde 

dwangsom uit te keren vanwege 

overschrijding van de beslistermijn 

op het bezwaarschrift. 

  

Conform advies met 

aanvulling. 

Wethouder van Helden 

heeft niet deelgenomen aan 

de beraadslaging noch aan 

de besluitvorming. 

4. BenW - 3557 Implementatie Omgevingswet - 

Participatiebeleid 

Omgevingswet gemeente 

Leudal 

De gemeenteraad, conform 

bijgevoegd (concept)raadsvoorstel, 

voor te stellen om het 

'Participatiebeleid Omgevingswet 

gemeente Leudal' vast te stellen. 

 

 

  

Conform advies 
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5. BenW - 3605 Principeverzoek vergroten 

agrarisch bouwvlak aan 

Sterrebosweg 18 te Neer 

1. In principe medewerking 

verlenen aan het plan en dit uit te 

laten werken als wijzigingsplan; 

2. Raad informeren. 

Conform advies met 

aanvulling. 

Wethouder Martens wenst 

aangetekend tegen te 

hebben gestemd. 

 

6. BenW - 3606 Toetreding Regeling toezicht op 

het primair openbaar onderwijs 

De gemeenteraad verzoeken om: 

1. te besluiten dat een of meer 

openbare scholen in de gemeente 

Leudal in stand worden gehouden 

door Akkoord!-PO welk besluit 

definitief wordt indien er geen 

zienswijzen ingediend worden naar 

aanleiding van de bekendmaking 

van het voornemen hiertoe; 

2. te besluiten om deel te nemen 

aan de Regeling toezicht op het 

primair openbaar onderwijs; 

3. te verzoeken om toetreding van 

de gemeente Leudal tot de Regeling 

toezicht op het primair openbaar 

onderwijs conform bijgevoegde 

conceptbrief en; 

4. een raadslid aan te wijzen om de 

gemeente Leudal te 

vertegenwoordigen in het 

Gemeenschappelijk Orgaan 

Toezicht Primair Openbaar 

Onderwijs (GOTPOO). 

  

Het college besluit 

vooralsnog nu alleen 

akkoord te gaan met de 

beslispunten 1 en 3 en het 

raadsvoorstel daartoe te 

beperken en de 

gemeenteraad wel in 

overweging te geven reeds 

nu al na te denken over 

beslispunt 4 (te zijner tijd). 

7. BenW - 3616 Uitvoeringsplan 

Vergunningverlening, Toezicht 

en Handhaving 2022 (UP VTH) 

1. Vaststellen UP VTH 2022; 

2. De gemeenteraad door middel 

van bijgevoegde brief in kennis 

stellen van het vaststellen van het 

UP VTH 2022. 

Conform advies met 

aanvulling. 

Het college mandateert de 

portefeuillehouder tot het 

doorvoeren van 

redactionele aanpassingen 

van de raadsinformatiebrief. 

  witregel  
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8. BenW - 3624 Herontwikkeling bedrijfslocatie 

St. Isidoorstraat 24-24a 

Heibloem (voorheen Servex) 

Te bepalen dat: 

1. er geen aanleiding bestaat om 

terug te komen op het eerder 

ingenomen standpunt dat 

functiewijziging van de bestaande 

bedrijfswoning naar burgerwoning 

met handhaving van de 

bedrijfsgebouwen, niet kansrijk is; 

2. een herontwikkeling van de 

bedrijfslocatie aan de St. 

Isidoorstraat 24-24a kansrijk is, 

mits: 

a. alle bestaande bebouwing wordt 

gesloopt; 

b. er sprake is van een volledige 

herontwikkeling naar wonen, 

waarbij een goede 

stedenbouwkundige inpassing 

leidend is en het aantal en type 

woningen daarbij volgend is; 

c. nieuwe woningen aan de 

bestaande wegen worden 

gerealiseerd; 

3. een ontwikkelende partij zal 

worden gefaciliteerd bij plannen 

voor herontwikkeling, maar dat de 

gemeente niet over zal gaan tot 

verwerving en in de markt zetten 

voor woningbouw. 

  

Het college neemt nu geen 

besluit in afwachting van de 

actualisatie 

woningbouw(beleid) – 

jaarschijf 2023 die voorzien 

is in de 

decembervergadering van 

de gemeenteraad. 

9. BenW - 3631 Inkopen vanaf € 5000,- in 

2021 

1. Kennis te nemen van de 

gemaakte analyse over 2021; 

2. Geheimhouding op te leggen op 

bijlage 1a van brief aan de 

commissie Bestuur en Middelen; 

3. De commissie Bestuur en 

Middelen te informeren. 

Conform advies 

  witregel  

 
Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 6 september 2022 
 
 
  
 

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts,    D.H. Schmalschläger, 
gemeentesecretaris     burgemeester 
 


