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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 25 oktober 2022  
 
Aanwezig: 

De heer drs. M. Graef (locoburgemeester); 
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 D.H. Schmalschläger (burgemeester);  

Mevrouw Ing. H. Wijers (wethouder).  
  

 

Agendapunt 

JOIN nr. 

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit 

1. BenW - 3798 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 18 oktober 2022 

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 18 oktober 

2022 vaststellen. 

  

Conform advies 

2. BenW - 3649 Huisvesting internationale 

werknemers Grote 

Kampweg 27 Haelen 

1. In principe meewerken aan het uitbreiden van 

de huisvestingsvoorziening ten behoeve van het 

huisvesten van 46 internationale werknemers (in 

totaal maximaal 76 internationale werknemers); 

2. De raad informeren via bijgevoegd 

raadsinformatiebrief en in staat stellen binnen twee 

weken zijn wensen en bedenkingen bekend te 

maken. 

Conform advies 

    

3. BenW - 3656 Verharden gemeentelijke 

zijweg Zandstraat 3 Kelpen 

Oler 

1. de onverharde zijweg van de Zandstraat te 

Kelpen Oler te asfalteren; 

2. € 25.500,- exclusief btw onttrekken uit de in de 

in het MIP (Meerjaren Investerings Programma) 

opgenomen raamkrediet infrastructurele werken 

(72010230 raamkrediet wegen 22) en dit aan te 

vullen met de bijdrage van derden ad € 25.500; 

3. Een bijdrage van €25.500 voor de kosten van 

het asfalteren in rekening brengen bij de 

ondernemer Zandstraat 3 te Kelpen Oler; 

4. Eventuele meerkosten ten gevolge van onder 

andere prijsstijgingen voor rekening van de 

ondernemer te brengen. 

Conform advies 

  Witregel 
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4. BenW - 3699 Beslissing op bezwaar 

sluiting woning Huikenstraat 

9 Neeritter 

1. Bezwaar ongegrond verklaren; 

2. Het bestreden besluit in stand laten met dien 

verstande dat Verheijen Invest B.V. als eigenaar 

van het pand als overtreder wordt aangemerkt en 

Verheijen Invest B.V. gehouden is te voldoen aan 

de opgelegde last inhoudende het staken van het 

gebruik van de bedrijfswoning aan de Huikenstraat 

9 te Neeritter als mede het verzegelen van het 

pand vanwege de bouwkundig onveilige en 

brandonveilige situatie in de woning. 

Conform advies 

  witregel  

5. BenW - 3770 Mandaatverlening voor een 

gezamenlijke aanbesteding 

van de raamovereenkomst 

voor het reinigen en 

inspecteren van riolering 

1. Besluiten tot deelname aan de gezamenlijk 

Europees aanbesteden van: Een 

raamovereenkomst voor het reinigen en 

inspecteren van riolering; 

2. Besluiten om aan het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Weert mandaat 

en machtiging – met de mogelijkheid van 

ondermandaat en submachtiging – te verlenen 

voor het nemen van besluiten die verband houden 

en nodig zijn in het kader van de aanbestedingen 

zoals genoemd in beslispunt 1; 

3. Besluiten om aan het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Weert volmacht – 

met de mogelijkheid van ondervolmacht – te 

verlenen tot het verrichten van privaatrechtelijke 

rechtshandelingen en/of machtiging om 

handelingen te verrichten die noch een besluit, nog 

een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn ten 

behoeve van de vervulling van het in punt 2 

verleende mandaat; 

4. Besluiten om aan het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Weert namens de 

burgemeester van de gemeente Leudal volmacht te 

verlenen tot het ondertekenen van contracten die 

rechtstreeks verband houden met de 

aanbestedingen zoals genoemd in beslispunt 1; 
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5. Besluiten om aan het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Weert te 

machtigen – met de mogelijkheid submachtiging - 

tot het vertegenwoordigen van de gemeente Leudal 

in rechte, voor zover deze vertegenwoordiging 

rechtstreeks verband houdt met de aanbestedingen 

zoals genoemd in beslispunt 1. 

  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 2022-144 Provinciale woningbouwafspraken met Rijk over periode t/m 

2030; 

- Beantwoording raadsvraag 2022-138 Zembla Bedrijvenpark Zevenellen in de uitzending van 

Zembla; 

- Beantwoording raadsvraag 2022-152 Collegeberaadslaging en -besluit 11okt22 inzake Beslissing 

op bezwaar in handhavingsaangelegenheid Aan de Heibloem 21a Heythuysen; 

- Beantwoording raadsvraag 2022-143 Begroting 2023 + Meerjarenraming 2024-2026. 

 

 
 
 

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 1 november 2022 
 
 

  
 
Ing. E.L.A. Lucassen,    D.H. Schmalschläger, 
loco-gemeentesecretaris   burgemeester 
 
 
 
 


