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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 27 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);  
Mevrouw C.M.W. Geraads (plv. bestuurssecretaris).  
 

Afwezig: 

Mevrouw Ing. H. Wijers (wethouder). 

 

Agendapunt 

JOIN nr. 

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit 

1. BenW - 3694 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 20 september 2022 

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 20 

september 2022 vaststellen. 

  

Conform advies 

2. BenW - 3558 Vaststellingen subsidies  

Jozefhuis, METGGZ en 

Care+ 

1. De subsidie van Stichting Dagopvang 

Jozefhuis over 2021 vaststellen overeenkomstig 

de subsidieverlening op € 58.200; 

2. De subsidie van METGGZ over 2021 lager 

vaststellen op € 3.987,52 en het te veel aan 

voorschot betaalde bedrag van € 18.263,16 

terug te vorderen; 

3. De subsidie van Care+ vaststellen 

overeenkomstig de subsidieverlening op € 

12.875. 

Conform advies 

    

3. BenW - 3604 vaststelling subsidie 

peuterprogramma en 

voorschoolse educatie 2021 

1.De subsidie voor de uitvoering van het 

peuterprogramma door de onderstaande 

kindercentra voor het jaar 2021 lager vast te 

stellen op de volgende bedragen en het te veel 

aan voorschot betaalde terug te vorderen: 

Hoera Kindercentra: € 63.737 't Kroekestöpke: 

€ 10.539 Ratjetoe: € 4.627 Tante Pollewop: € 

5.844 Natureluur: € 2.679; 

2. De subsidie voor de uitvoering van 

voorschoolse educatie door de onderstaande 

kindercentra voor het jaar 2021 vast te stellen 

op de volgende bedragen: Hoera Kindercentra: 

€ 164.755 't Kroekestöpke:€ 25.646 Tante 

Pollewop: € 10.232 Natureluur: € 17.440; 

 

 

 

Conform advies 
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3. De subsidie voor de uitvoering van 

voorschoolse educatie door Ratjetoe voor het 

jaar 2021 lager vast te stellen op het 

onderstaande bedrag en het te veel aan 

voorschot betaalde terug te vorderen: Ratjetoe: 

€ 26.319. 

  witregel  

4. BenW - 3610 Actualiseren gemeentelijk 

woonwagen- en 

standplaatsenbeleid 

1. instemmen met en aan de raad voorleggen 

ter vaststelling van het bijgevoegde 

Woonwagen- en standplaatsenbeleid gemeente 

Leudal 2022 inclusief het geactualiseerde 

Toewijzingsbeleid woonwagenstandplaatsen 

2022 onder intrekking van het bij besluit van 13 

juli 2019 vastgestelde Toewijzingsbeleid 

woonwagenstandplaatsen. 

Conform advies 

  witregel  

5. BenW - 3615 Uitvoering actie ‘Monitoring 

schoolverlaters/ jongeren in 

beeld’ uit programmalijn 5 

Taskforce Post-Corona 

Arbeidsmarktregio Midden-

Limburg 

1. De uitvoeringsovereenkomst pilot Jongeren in 

Beeld tussen gemeente Leudal en de 

Gemeenschappelijke Regeling Regionale 

samenwerking Leerplicht RMC 

Weert/Nederweert) aan te gaan; 

2. De verwerkersovereenkomst pilot Jongeren in 

Beeld gemeente Leudal en de 

Gemeenschappelijke Regeling Regionale 

samenwerking Leerplicht RMC 

Weert/Nederweert aan te gaan. 

Conform advies 

  witregel  

6. BenW - 3620 Lijst van 

begrotingssubsidies 2023 

1. In te stemmen met de lijst van 

begrotingssubsidies 2023; 

2. In te stemmen met de bijstelling van de 

budgetten en de voorgestelde dekkingen; 

3. Te besluiten tot het verwerken van de lijst in 

de Begroting 2023-2026. 

Conform advies 

    

7. BenW - 3670 Beslissing op bezwaarschrift 

Eind 4 Roggel 

1. Kennis te nemen van het verslag en advies 

van de Commissie bezwaarschriften; 

2. Het advies van de Commissie 

bezwaarschriften over te nemen en 

overeenkomstig dit advies het bezwaarschrift 

gegrond verklaren, het bestreden besluit met 

nadere motivering en het toevoegen van 

voorwaarden te handhaven en het verzoek om 

vergoeding van de proceskosten af te wijzen. 

Conform advies 
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  witregel  

8. BenW - 3677 Ontwerp bestemmingsplan 

Nijken 18 Roggel 2022 

1. bepalen dat er door de voorgenomen 

uitbreiding van het agrarische bouwvlak aan de 

Nijken 18 te Roggel, ten behoeve van het 

realiseren van een huisvesting voor 

internationale werknemers, geen belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten 

zijn en dat derhalve het opstellen van een 

milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is; 

2. Instemmen met de anterieure overeenkomst 

‘Nijken 18 te Roggel 2022’; 

3. Instemmen met het ontwerp 

bestemmingsplan ‘Nijken 18 te Roggel 2022’; 

4. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Nijken 18 te 

Roggel 2022’ conform artikel 3.8 lid 1 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) 6 weken ter inzage 

leggen. 

Conform advies 

  witregel  

9. BenW - 3681 Raadsvraag 2022-111 

Huisvesting jeugdigen aan 

de Rijksweg in Horn 

De raadsvraag conform bijgevoegd voorstel 

beantwoorden. 

Conform advies met 

wijziging. 

  witregel  

10. BenW - 3685 Programmabegroting 2023 - 

2026 

1. In te stemmen met de programmabegroting 

2023 - 2026 onder voorbehoud van een 

positieve besluitvorming omtrent de zomernota 

2023 - 2026. 

2. In te stemmen met het bijgevoegde 

raadsvoorstel en raadsbesluit. 

Conform advies met 

tekstuele wijzigingen. 

  Witregel  

11. BenW - 3686 Beantwoording raadsvraag 

2022-117 inzake info 

voorziening naar raad over 

beheer en onderhoud van 

woonwagens 

Instemmen met de beantwoording van 

raadsvraag 2022-117 over info voorziening naar 

de raad over beheer en onderhoud 

woonwagens. 

Conform advies met 

tekstuele wijziging. 

  Wit 

 

 

 

 

 

 

regel 
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12. BenW - 3688 Bedrijveninvesteringszone 

Winkelgebied Heythuysen 

2023-2027 

1. In principe medewerking verlenen aan het 

verzoek van Stichting BIZ Centrummanagement 

Leudal tot invoering van een 

bedrijveninvesteringszone voor het winkelgebied 

Heythuysen overeenkomstig het Meerjarenplan 

2023-2027 van Stichting BIZ 

Centrummanagement Leudal; 

2. In principe bereid is om een subsidie te 

verlenen aan Stichting BIZ 

Centrummanagement Leudal voor een bedrag 

van € 7.000 per jaar voor een periode van 5 

jaar (2023 – 2027) voor het 

centrummanagement onder de volgende 

voorwaarden: 

a. dat op basis van een nader op te stellen 

subsidieregeling dan wel begrotingssubsidie een 

wettelijke grondslag wordt gegeven aan de 

subsidieverstrekking voor 

bedrijveninvesteringszones; 

b. de raad stelt de onder beslispunt 4 bedoelde 

Verordening vast en deze treedt vervolgens in 

werking wegens voldoende draagvlak onder de 

bijdrageplichtigen; 

3. Aangaan van de Uitvoeringsovereenkomst 

tussen Stichting BIZ Centrummanagement 

Leudal en de gemeente Leudal; 

4. De raad voor te stellen de Verordening 

bedrijveninvesteringszone winkelgebied 

Heythuysen 2023-2027 vast te stellen; 

5. Vaststellen van het Reglement 

draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone 

winkelgebied Heythuysen 2023-2027. 

Conform advies 

  witregel  

13. BenW - 3689 Versnellingsagenda Wonen: 

herontwikkeling locatie 

sportvelden Grathem 

1. Vast te stellen dat de herontwikkeling van de 

voormalige sportvelden in Grathem tot 

woningbouw op basis van het uitgevoerde 

onderzoek haalbaar is; 

2. De planvoorbereiding op te pakken in de 

vorm van het starten van een planologische 

procedure; 

3. Het voornemen uit te spreken de voor 

woningbouw geplande gronden te verkopen aan 

het burgercollectief CPO Grasheim en hiervoor 

een verkoopen exploitatieovereenkomst op te 

stellen; 

Conform advies 
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4. De gemeenteraad informeren over 

vorenstaande door middel van bijgevoegde 

(concept) raadsinformatiebrief en de 

gemeenteraad in de gelegenheid te stellen 

eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien 

van de te volgen bestemmingsplanprocedure 

naar voren te brengen. 

  witregel  

14. BenW - 3690 Uitspraak rechtszaak 

voormalig OML-bestuurder 

1. Kennisnemen van uitspraak rechtszaak 

voormalig OML-bestuurder. 

2. Raad middels raadsinformatiebrief 

informeren. 

Conform advies 

  witregel  

15. BenW - 3695 2e Raadsrapportage 2022 1. Instemmen met de 2e raadsrapportage 2022; 

2. Aan de raad voor te stellen om de 

navolgende twee kredieten te voteren: 

a. Vervanging van de camera's bij de loods ad € 

18.295; 

b. Aanvullende verkeersmaatregelen integraal 

Kind centrum Leudal West ad € 700.000; 

3. De raad voor te stellen een gecommitteerde 

reserve te vormen voor een bedrag van € 

2.190.274 4. Instemmen met bijgevoegd 

raadsvoorstel voor de raadsvergadering van 1 

november 2022. 

Conform advies met 

enkele tekstuele 

aanpassingen. 

  witregel  

16. BenW - 3703 Indexering sociaal domein 1. De indexering conform beslispunt 16 van 

collegevoorstel 3559 door te voeren in afwijking 

van het genomen besluit te weten: Het budget 

WMO begeleiding structureel verlagen met € 

475.000 tot de verwachte uitgaven 2023 en de 

aframing ten gunste van de taakstelling sociaal 

domein te brengen. De indexering 2023 ad € 

261.776 toevoegen aan de budgetten. 

Conform advies 

  witregel  

 
Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 11 oktober 2022 
 

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


