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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 11 oktober 2022  
 
Aanwezig: 

Mevrouw D.H. Schmalschläger (burgemeester)  
De heer drs. M. Graef (wethouder); 
De heer mr. R.M.J. Martens (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: 

De heer drs. H. van Helden (wethouder); 

 

Agendapunt 

JOIN nr. 

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit 

1. BenW - 3753 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 27 september 2022 

De openbare besluitenlijst B&W d.d. 27 

september 2022 vaststellen. 

  

Conform advies 

2. BenW - 3754 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 28 september 2022  

De openbare besluitenlijst B&W d.d. 28 

september 2022 vaststellen. 

  

Conform advies 

3. BenW - 3763 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 30 september 2022 

De openbare besluitenlijst B&W d.d. 30 

september 2022 vaststellen. 

  

Conform advies 

4. BenW - 3646 Beslissing op bezwaarschrift 

tegen besluit vaststelling 

dwangsom wegens niet 

tijdig beslissen op 

bezwaarschrift tegen besluit 

tot weigering van een 

omgevingsvergunning voor 

gebruik kantoor Dorpstraat 

28 Horn als woning. 

  

Overeenkomstig het advies van de commissie 

bezwaarschriften het bezwaarschrift ongegrond 

verklaren en het bestreden besluit te 

handhaven. 

Conform advies 

5. BenW - 3652 Herontwikkeling klooster 

Bethanië 

1. principemedewerking verlenen aan 

transformatie van het (voormalig) klooster 

Bethanië aan de Bergerweg 25 in Horn naar 20 

onzelfstandige zorgappartementen en 18 

zelfstandige aanleunwoningen;  

2. de raad informeren middels bijgevoegde 

raadsinformatiebrief.  

  

Conform advies 

6. BenW - 3667 Evaluatie Regionaal 

uitvoeringsplan Sociaal 

Domein. 

1. Kennis te nemen van bijgevoegde factsheet: 

activiteiten uitvoeringsplan Sociaal Domein 

2020 t/m 2023;  

 

 

Conform advies 
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2. De factsheet en evaluatiepunten onder punt 2 

in dit voorstel, vast te stellen en te beschouwen 

als bijstelling van het huidige Regionaal 

uitvoeringsplan Sociaal domein voor de jaren 

2022 t/m 2023; 

3. Het intrekken van het (afzonderlijke) 

koersdocument preventie; 

4. De gemeenteraad informeren met 

bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

  

7. BenW - 3669 Uitvoeringskrediet 

reconstructie Molenweg en 

Maaslandstraat te Horn 

€ 580.000,- exclusief btw als volgt te 

onttrekken uit de in het MIP (Meerjaren 

Investerings Programma) opgenomen 

raamkredieten:Raamkrediet Infrastructurele 

werken (72010230 wegen 22) €400.000,- 

Raamkrediet GRP 2022 - 2026 ( 77020136 

vrijverval riolen) €180.000,-. 

  

Conform advies 

8. BenW - 3687 Realiseren 4 woningen aan 

de Kraakstraat 2 in Hunsel 

(voormalig gemeentehuis). 

1. In principe meewerken aan het realiseren van 

4 levensloopbestendige huurwoningen in het 

voormalige gemeentehuis aan de Kraakstraat 2 

in Hunsel; 

2. De raad informeren over uw principebesluit 

en in staat stellen binnen twee weken zijn 

wensen en bedenking te uiten. 

  

Conform advies 

9. BenW - 3696 Regionaal Programma 

Onderwijsvoorzieningen 

Midden-Limburg 2023-2028 

1. Kennis nemen van het feit op basis van dit 

RPO geen huisvestingsconsequenties zijn voor 

de vestigingen van de scholen in de gemeente 

Leudal; 

2. Wethouder Martens mandateren om namens 

de gemeente Leudal de 'Verklaring over het 

gevoerde OOGO op basis van art. 4.19 lid 5 

WVO 2020" te ondertekenen. 

  

Conform advies 

10. BenW - 3755 Voortzetten inhuur beheer 

en vrijwilligerscoördinatie 

t.b.v. huisvesting 

Oekraïense vluchtelingen 

1. Voortzetten van de inhuur van Secutor B.V. 

en Proteion voor het beheer en  

vrijwilligerscoördinatie ten behoeve van de 

opvang van Oekraïense vluchtelingen; 

 

 

 

 

  

Conform advies 
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2.Geheimhouding opleggen op de bijlagen 1,2,5 

en 6 op grond van artikel 5.1,  tweede lid onder 

d van de Woo. 

  

11. BenW - 3759 Omgevingsvergunning 

huisvesting Oekraïense 

vluchtelingen Roggelseweg 

54a 

1. Omgevingsvergunning verlenen voor de 

activiteit handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening voor het huisvesten van 70 

Oekraïense vluchtelingen voor een periode tot 

en met 15 mei 2023 aan Landgoed Leudal op de 

locatie kadastraal bekend als Haelen sectie A, 

nummer 5882, op grond van 2.12, eerste lid, 

onder a, onder 2° van de Wet algemene 

bepalingen Omgevingsrecht (Wabo); 

2. De huidige samenwerkingsovereenkomst tot 

de huur van 20 recreatiewoningen ten behoeve 

van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne 

met Landgoed Leudal vanaf 15 november 2022 

met een half jaar verlengen middels bijgevoegd 

Addendum inhoudende aanvullende 

voorwaarden; 

3. Burgemeester mandateert het afdelingshoofd 

Ruimte om de overeenkomt/het addendum te 

ondertekenen. 

  

Conform advies. 

Wethouders 

Martens en van 

Helden hebben 

niet deelgenomen 

aan de 

beraadslaging 

noch aan de 

besluitvorming. 

12. BenW - 3761 Beslissing op bezwaar in 

handhavingsaangelegenheid 

Aan de Heibloem 21a 

Heythuysen 

Inzake het bezwaarschrift van de 

gemachtigenden "Buurt Karreveld / Aan de 

Heibloem" met betrekking tot de 

handhavingsaangelegenheid Aan de Heibloem 

21a Heythuysen als volgt te besluiten: 

1. het bezwaarschrift van "de buurt Karreveld / 

Aan de Heibloem" niet ontvankelijk te 

verklaren; 

2. het bezwaarschrift van de in het besluit 

genoemde natuurlijke personen ontvankelijk, 

doch ongegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit in stand te laten.  

Conform advies. 

Wethouder Wijers 

heeft niet 

deelgenomen aan 

de beraadslaging 

noch aan de 

besluitvorming. 
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13. BenW - 3765 Beantwoording Raadsvraag 

2022-126 Behouden van 

gemeenschapshuis La 

Rochelle te Roggel 

1. Kennisnemen, instemmen 

en doorgeleiden van 

beantwoording van de 

Raadvraag 2022-126; 

2. De notulen 2017, 2019 en 

2022 van de VvE onder 

geheimhouding ter inzage 

leggen bij de Griffie. 

Conform advies 

 

 

Openbare rondvraag: 

 

Projectwethouder huisvesting ontheemden 

Wethouder Martens zal binnen het college als projectwethouder huisvesting ontheemden fungeren. 

 

N.a.v. ingekomen stuk ap. O 5.1 d.d. 11.10.2022 ‘Beantwoording raadsvraag 2022-131 

Akkervogelbeheer Buggenumse Veld 2022’ 

Het college stemt in met de, namens het college, beantwoording van raadsvraag 2022-131 

Akkervogelbeheer Buggenumse Veld 2022 en deze beantwoording aan te bieden aan de Raadsgriffie ter 

verdere afdoening. 

Wethouder Wijers heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging noch aan de besluitvorming. 

 

 

 
 

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 18 oktober 2022 
 
 
 
  
 
mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts,    D.H. Schmalschläger, 

gemeentesecretaris     burgemeester 
 
 
 
 


