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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 18 oktober 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 - 3780 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 11 oktober 2022.  

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 

11 oktober 2022 vaststellen. 

  

Conform advies 

2. BenW - 3124 Principeverzoek en concept 

ontwerp bestemmingsplan 

autobedrijf Hurxkens 

Rijksweg 3a-5 Baexem 

1. Niet meewerken aan het 

principeverzoek tot het realiseren van 

8 appartementen en een commerciële 

ruimte aan Rijksweg 3a-5 Baexem; 

2. De raad voor te stellen het verzoek 

tot herziening van het bestemmingplan 

'Rijksweg 3a-5 Baexem' af te wijzen, 

conform bijgevoegd (concept) 

raadsvoorstel. 

Conform advies 

    

3. BenW - 3602 Principeverzoek voor het 

verplaatsen van de woning 

op locatie Rijksweg Zuid 4 

te Kelpen-Oler 

Medewerking onder voorwaarden 

verlenen aan het principeverzoek voor 

het verplaatsen van de woning 

Rijksweg Zuid 4. 

Conform advies 

  witregel  

4. BenW - 3698 Wijziging GR Omnibuzz (1e 

fase: afrekensystematiek). 

1. Vast te stellen het ontwerp tot 

wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Omnibuzz conform bijgevoegd 

concept-wijzigingsbesluit; 

2. Aan de raad via bijgevoegde RIB 

gelegenheid geven tot het indienen 

van zienswijzen over het ontwerp 

besluit tot wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling 

Omnibuzz (binnen 2 weken). 

Conform advies 

  Wit 

 

 

regel 
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5. BenW - 3700 Vaststellen subsidie 

Bibliocenter 2021 

De subsidie aan Bibliocenter voor 2021 

vast te stellen op € 433.480. 

Conform advies 

  witregel  

6. BenW - 3704 Motie 2021-203 gevolgen 

niet tijdige levering 

aangevraagde 

afvalcontainers 

1. Uitvoering geven aan de motie door 

een bedrag van € 150.000 in 

mindering te brengen op de baten ten 

aanzien van de afvalstoffenheffing 

2023; 

2. De raad hierover te informeren 

middels bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 

Conform advies 

  witregel  

7. BenW - 3773 Zevenellen, second opinion 

m.e.r.-beoordeling RWE 

1. Resultaten van de second opinion 

voor kennisgeving aannemen; 

2. Instemmen met bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 

Conform advies met 

aanvulling. 

Het college mandateert de 

portefeuillehouder tot het 

doorvoeren van redacionele 

aanpassingen c.q 

aanvullingen van de 

raadsinformatiebrief. 

  witregel  

8. BenW - 3775 Wijziging van de 'Nadere 

regels naamgeving en 

nummering (adressen) 

gemeente Leudal 2018' 

Besluiten tot vaststelling van de 1e 

wijziging van de nadere regels. 

Conform advies 

  witregel  

9. BenW - 3776 Conceptaanvraag 

omgevingsvergunning 

herbouw bedrijfswoning en 

bedrijfsruimte Heide 6 te 

Roggel 

1. principemedewerking te verlenen 

aan de herbouw van de bedrijfswoning 

en bedrijfsruimte aan Heide 6 te 

Roggel, mits door de gemeenteraad 

geen wensen en bedenkingen naar 

voren worden gebracht die ertoe 

moeten leiden dat de 

principemedewerking niet kan worden 

verleend; 

2. de gemeenteraad, gelet op 

beslispunt 1, in de gelegenheid te 

stellen gedurende twee weken wensen 

en bedenkingen naar voren te 

brengen. 

Conform advies 

  witregel  
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  witregel  

10. BenW - 3786 Opheffen geheimhouding 

BenW 3692 en BenW  3767 

en beantwoording 

Raadsvraag 2022-140 over 

onteigeningsprocedure ten 

behoeve van Kuypers 

Kessel B.V. in Wijnaerden. 

1. Besluiten om de geheimhouding met 

betrekking tot de collegevoorstellen 

BenW 3692 en BenW 3767 op te 

heffen. 

2. Besluiten de raadsvraag conform 

bijgaande reactie te beantwoorden. 

Conform advies. 

Wethouder Wijers heeft niet 

deelgenomen aan de 

beraadslaging noch aan de 

besluitvorming. 

 

 

 witregel  

 
Openbare rondvraag:  
 

Beantwoording diverse Raadsvragen 

Het college stemt in met de, namens het college, beantwoording van diverse Raadsvragen en deze 

antwoorden aan te bieden aan de Raadsgriffie ter verdere afdoening t.w.: 

- Beantwoording raadsvraag 2022-137 Bedrijvenpark Zevenellen in de uitzending van Zembla; 

- Beantwoording raadsvraag 2022-123 Tussentijdse resultaten van per 1jan22 nieuwe 

afvalinzamelingsbeleid; 

- Beantwoording raadsvraag 2022-141 Onderhoud fietspad langs Leveroyseweg te Heythuysen; 

- Beantwoording raadsvraag 2022-139 Begroting 2023 + Meerjarenraming 2024-2026; 

- Beantwoording raadsvraag 2022-128 Termijn plaatsing ondergrondse container voor extra 

restafval. 
 

 
 

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 25 oktober 2022 
 
 
 
  
 
mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts,    drs. M. Graef, 

gemeentesecretaris     locoburgemeester 
 
 
 
 


