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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 6 september 2022  
 
Aanwezig: 

Mevrouw D.H. Schmalschläger (burgemeester);  
De heer drs. M. Graef (wethouder); 
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). 

  

 

Agendapunt 

JOIN nr. 

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit 

1. BenW - 3645 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 30 augustus 2022 

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 30 

augustus 2022 vaststellen. 

  

Conform advies 

2. BenW - 3621 Zomernota 2023 - 2026 1. Instemmen met de Zomernota 2023 - 2026 

inclusief de financiële doorrekening; 

2. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 

deze doorgeleiden naar de commissie Bestuur 

en Middelen van 14 september 2022 en de raad 

van 27 september 2022. 

Conform advies 

    

3. BenW - 3632 Omgevingsvergunning voor 

het plaatsen van circus 

Freiwald met voertuigen en 

dieren op de locatie 

Kuiperweg 13 in Kelpen - 

Oler 

Het college wordt geadviseerd om: 

1. Het bezwaar van de aanvrager op de 

omgevingsvergunning Kuiperweg 13 dd. 7 juli 

met kenmerk 2022-025543 gegrond te 

verklaren en het bestreden besluit te herzien; 

2. Het bezwaar van de Dorpsraad, KO kids en 

basisschool St. Liduina niet-ontvankelijk 

verklaren omdat zij niet als belanghebbenden 

kunnen worden aangemerkt; 

3. Het betreffende besluit waarop het bezwaar 

ziet in te trekken; 

4. Een nieuwe tijdelijke omgevingsvergunning, 

voor het plaatsen van circus Freiwald met 

voertuigen en dieren (handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening), conform het 

bijgevoegde besluit, te verlenen. 

Conform advies 

met aanvulling. 

Het college 

merkt reeds nu 

op niet bereid te 

zijn om na het 

verstrijken van 

deze termijn 

opnieuw een 

omgevingsvergu

nning te verlenen 

om de termijn te 

verlengen. 

   

 

 

 

 

witregel 
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4. BenW - 3647 Beantwoording raadsvraag 

2022-98 

1. De raadsvraag inzake geheimhouding op 

stukken en opvang van Oekraïense 

vluchtelingen te beantwoorden; 

2. Op grond van artikel 55 lid 1 van de 

Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 1 onder c en 

artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet open 

overheid op bijlage 1 bij de beantwoording van 

de raadsvragen geheimhouding op te leggen 

gedurende de tijd dat de gemeente opvang 

faciliteert voor Oekraïense vluchtelingen; 

3. Bijlage 1 bij de beantwoording van de 

raadsvragen te overleggen aan het raadslid dat 

deze vertrouwelijke informatie wenst en op 

grond van artikel 25 lid 2 en lid 4 van de 

Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 1 onder c en 

artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet open 

overheid op bijlage 1 bij de beantwoording van 

de raadsvragen geheimhouding op te leggen 

aan dit raadslid, totdat het college de 

geheimhouding opheft; 

Conform advies 

  witregel  

5. BenW - 3657 Beantwoording raadsvraag 

2022-113 

1. Instemmen  met de beantwoording van de 

raadsvraag zoals verwoord in het bijgevoegde 

antwoordformulier en;  

2. Instemmen met verzending van bijgevoegde 

brief aan Hendrickx-Horn BV, Haelerweg 53 te 

6085 EA Horn. 

Conform advies 

  witregel  

  

witregel  

 

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 13 september 2022  
 
 
 
  
 

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

gemeentesecretaris     burgemeester 
 
 
 
 


