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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 13 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 - 3663 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 6 september 2022 

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 6 

september 2022 vaststellen. 

  

Conform advies 

2. BenW - 3592 Regionale Energiestrategie 

Noord en Midden Limburg 

(RESNML) 

1. Volmacht verlenen aan gemeente 

Venlo om een 

Samenwerkingsovereenkomst aan te 

gaan met de provincie Limburg en 

namens de burgemeester te 

ondertekenen namens de RES NML; 

2. Indien de gemeenteraad op 28 

september 2022 instemt met het 

voorstel inzake de meicirculaire 

middels een begrotingswijiziging 

uitvoering geven aan voorgenomen 

besluit van 8 december 2021 om een 

bedrag van €1,50 per inwoner 

beschikbaar te stellen aan de RESNML. 

Conform advies 

    

3. BenW - 3607 Subsidie cultuuronderwijs 1. De bezuiniging voor 

cultuuronderwijs deels terugdraaien en 

daartoe de bedragen in de 

Subsidieregeling Kunst en Cultuur 

gemeente Leudal 2022 verhogen; 

2. Wijzigingen van de Subsidieregeling 

Kunst en Cultuur gemeente Leudal 

2022 conform bijgevoegd concept 

collegebesluit; 

3. De raad te informeren middels 

bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Conform advies 

  Wit 

 

 

regel 
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4. BenW - 3638 Vaststellen wijzigingsplan 

Langhaag 6 Neer 

1. het wijzigingsplan 'Langhaag 6' 

vaststellen; 

2. de gemeenteraad informeren 

middels bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 

Conform advies 

  witregel  

5. BenW - 3640 Vaststelling 

handhavingsstrategie 

De (concept) Handhavingsstrategie, 

zoals opgenomen in bijlage 1, 

vaststellen. 

Conform advies 

  witregel  

6. BenW - 3641 Realiseren van een 

appartementengebouw (6 

woningen) aan de Rijksweg 

5-7 in Horn. 

1. Niet meewerken aan het ingediende 

plan voor het realiseren van een 

appartementengebouw bestaande uit 

zes woningen aan de Rijksweg 5 in 

Horn; 

2. Initiatiefnemer in staat staat stellen 

een gewijzigd plan in te dienen, dat 

voldoet aan de criteria van de 

versnellingsagenda Wonen 2022 en 

past binnen de ruimtelijke en 

stedenbouwkundige kaders. 

Conform advies 

  witregel  

7. BenW - 3643 Inloopspreekuur 

ondernemers 

1. Gelet op het coalitieakkoord wordt 

bij wijze van proef gedurende het 4e 

kwartaal 2022 een inloopspreekuur 

gehouden. 

2. Na afloop proefperiode evaluatie. 

Ander besluit. 

Het college kiest voor een 

ambtelijk spreekuur. 

Communicatie 

dienovereenkomstig 

aanpassen. 

  witregel  

  witregel  

  witregel  

 
Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 20 september 2022 
 
 

 

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


