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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 20 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); 
De heer mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts (gemeentesecretaris);  
De heer Ing. E.L.A. Lucassen (bestuurssecretaris).  
 

Afwezig: 

Mevrouw Ing. H. Wijers (wethouder). 

 

Agendapunt 

JOIN nr. 

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit 

1. BenW - 3679 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 13 september 2022 

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 13 

september 2022 vaststellen. 

  

Conform advies 

2. BenW - 3488 MeerJarenOnderhoudsPlan 

gebouwen voor Begroting 

1. In te stemmen met het bijgevoegde MJOP 

2023-2026 voor de gemeentelijke gebouwen 

en accommodaties; 

2. Het MJOP via bijgevoegd concept 

raadsvoorstel ter besluitvorming voor te 

leggen aan de gemeenteraad; 

3. Akkoord te gaan met de bij in dit voorstel 

beschreven aanpak om te komen tot een 

Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) 

voor de gemeentelijke gebouwen en 

accommodaties en de incidentele middelen 

van € 75.000 voor het onderzoek om te 

komen tot een DMJOP te dekken uit het in 

2022 beschikbare onderhoudsbudget. 

Conform advies 

    

3. BenW - 3560 Vaststelling subsidie 

muziekonderwijs 2021 

1. De subsidie 2021 voor Myouthic vast te 

stellen op € 148.086; 

2. De subsidie 2021 voor ECI vast te stellen op 

€ 21.368,52; 

3. De subsidie 2021 voor Stichting Pop it Up 

vast te stellen op € 32.570. 

Conform advies 

  witregel  

4. BenW - 3609 Jaarverslag klachten 2021 1. Kennisnemen van het jaarverslag klachten 

2021 

2. Doorgeleiden van het jaarverslag klachten 

2021 naar de gemeenteraad 

Conform advies 

  witregel  
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5. BenW - 3611 Bewegingsonderwijs 

Heibloem op alternatieve 

locatie 

1. Nota nemen van het feit dat ten behoeve 

van bewegingsonderwijs leerlingen dienen uit 

te wijken van Heibloem naar Meijel; 

2. De kosten voor accommodatiehuur 

bewegingsonderwijs, te stellen op €2.000, via 

een begrotingswijziging mee te nemen in 

rarap 2; 

3. De Bijlage 'Voorziening vervoer naar 

sportaccommodaties' tijdelijk toe te voegen als 

aanvullende voorziening aan de Verordening 

materiële financiële gelijkstelling onderwijs 

gemeente Leudal; 

4. De kosten voor vervoer bewegingsonderwijs 

ad € 28.994 per jaar structureel verwerken in 

de 1e rarap 2023 ten laste van de 

begrotingsruimte. 

Conform advies 

  witregel  

6. BenW - 3619 Vaststelling subsidie 2021 

Centrum voor Jeugd en 

Gezin Midden-Limburg 

(CJG) 

1. De subsidie voor het CJG over 2021 op 

grond van artikel 4:46 lid 2 onder a van de 

Algemene wet bestuursrecht lager vaststellen 

op € 1.293.226; 

2. Een bedrag van € 32.665 terugvorderen 

van het als voorschot betaalde bedrag van de 

subsidieverlening 2021 van € 1.325.891; 

3. De vaststellingsbeschikking van 31 

augustus 2021 op grond van artikel 4:49 lid 1 

onder b van de Algemene wet bestuursrecht 

herzien zodanig dat de subsidie over 2020 

vastgesteld wordt op € 1.189.276 (in plaats 

van € 1.193.032) en het bedrag van € 3.756 

terugvorderen. 

Conform advies 

  witregel  

7. BenW - 3639 Verordening 

maatschappelijke 

ondersteuning Leudal 2023 

1. Aan de raad voor te stellen de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning Leudal 2023, 

conform bijlage 1, vast te stellen; 

2. Kennis te nemen van het advies van de 

Adviesraad Sociaal domein, conform bijlage 3; 

3. Vaststellen van concept reactie aan de 

Adviesraad Sociaal domein, conform bijlage 4; 

4. Akkoord te gaan met het concept-

raadsvoorstel, conform bijlage 2. 

Conform advies 

  Witregel   

8. BenW - 3650 Beslissing op bezwaren last 1. Bezwaren ongegrond verklaren onder Conform advies 
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onder dwangsom Zelsterhof 

1 Nunhem 

aanvulling van de motivering.  

2. Proceskostenvergoeding afwijzen. 

  witregel  

9. BenW - 3653 Vogelkijkwand Wijnaerden Akkoord met het onttrekken van € 9.238 uit 

O.18 Reserve fondsvorming Wijnaerden t.b.v. 

de realisatie van de vogelkijkwand Wijnaerden 

Conform advies. 

  witregel  

10. BenW - 3666 Akkervogelbeheer 

Buggenumse Veld 2022 

De raad voor te stellen een bijdrage ad  

€ 15.000 toe te kennen vanuit de voorziening 

89002508 Compensatiegelden Nunhems 

(gebiedsfonds Buggenumse Veld). 

Conform advies. 

  witregel  

11. BenW - 3674 Keerlus Jagersweg Haelen Besluiten in te stemmen met het onder 

voorwaarden verleggen van de keerlus op de 

Jagersweg 

Conform advies 

  witregel  

12. BenW - 3675 Tussentijdse evaluatie 

Keyport Routeplan Next 

Level 

1. Kennisnemen van tussentijdse evaluatie 

Routeplan Keyport Next  Level. 

2. Raad middels raadsinformatiebrief 

informeren. 

Conform advies 

  witregel  

13. BenW - 3676 Beslissing op bezwaar 

inzake geluidsoverlast 

bedrijventerrein Ittervoort 

1.het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 

2.het bestreden besluit in stand laten; 

3.geen proceskostenvergoeding toe te wijzen. 

Conform advies 

  witregel  

 
 
Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 27 september 2022  

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

 


