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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 1 november 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 Ing. E.L.A. Lucassen (loco-gemeentesecretaris).  
 

Afwezig: 

De heer mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts (gemeentesecretaris).  

 

Agendapunt 

JOIN nr. 

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit 

1. BenW - 3814 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 25 oktober 2022  

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 25 oktober 

2022 vaststellen. 

  

Conform advies 

2. BenW - 3706 Ontwerp begrotingswijziging 

2022 meerjarig  RUDLN 

1. De ontwerpbegrotingswijziging 2022 

meerjarig RUD Limburg Noord voor te leggen 

aan de Raad; 

2. De raad adviseren deze zienswijze in te 

dienen over de ontwerpbegrotingswijziging 2022 

meerjarig RUD Limburg Noord: Het verzoek is 

om de interne ureninzet voor het PvA in kaart te 

brengen en daar waar de in te zetten uren niet 

meer redelijkerwijs onder de huidige formatie 

kunnen worden weggezet, hiervoor een 

vergoeding te geven aan de betreffende 

deelnemers, en niet zoals in het voorstel staat, 

dit ‘om niet’ te laten inbrengen. 

Conform advies 

    

3. BenW - 3766 Zienswijze 

begrotingswijziging 2022-02 

MGR 

1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te 

dienen over de begrotingswijziging 2022-02 van 

de MGR. 

Conform advies 

  witregel  

4. BenW - 3769 Machtiging aan de 

gemeente Venlo in het 

kader van de Regionale 

Energie Strategie (RESNML) 

1. Aan het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Venlo mandaat te 

verlenen voor het nemen van besluiten die 

verband houden met en nodig zijn in het kader 

van een aanbesteding in het kader van de 

Regionale Energie Strategie Noord- en Midden 

Limburg; 

 

 

 

Conform advies 
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2. het college van de gemeente Venlo kan van 

de onder 1 gemandateerde bevoegdheid 

schriftelijk ondermandaat verlenen aan onder 

haar ressorterende functionarissen; 

3. het college van de gemeente Venlo volmacht 

te verlenen tot het verrichten van 

privaatrechtelijke rechtshandelingen en te 

machtiging om handelingen te verrichten die 

noch een besluit, noch een privaatrechtelijke 

rechtshandeling zijn in het kader van de 

Regionale Energie Strategie Noorden Midden 

Limburg, waaronder het aanvragen van 

subsidies; 

4. Het college van de gemeente Venlo kan van 

de onder 3 verstrekte volmacht of machtiging 

schriftelijk ondervolmacht of submachtiging 

verlenen aan onder haar ressorterende 

functionarissen; 

5. Het college dan wel de burgemeester van de 

gemeente Venlo te machtigen tot het 

vertegenwoordigen van de gemeente Leudal in 

en buiten rechte, voor zover deze 

vertegenwoordiging rechtstreeks verband houdt 

met de bevoegdheden als bedoeld onder 1 t/m 

4; 

6. Aan de uitoefening van de bevoegdheden als 

bedoeld in onder 1 t/4 de voorwaarde te 

verbinden dat zij altijd volgend zijn op 

besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg 

Regionale Energie Strategie Noord- en Midden 

Limburg en dienen ter uitvoering van daar 

genomen besluiten; 

7. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als 

bedoeld onder 1 t/m 4 handelt de de gemeente 

Venlo overeenkomstig de eigen inkoop- en 

aanbestedingsregels en de eigen 

budgethoudersregeling. 

   

 

 

 

 

 

 

witregel 
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5. BenW - 3777 Realiseren 8 woningen in 

het kantoor aan de 

Brugstraat 15 in Grathem 

1. In principe instemmen met de 

conceptaanvraag voor het realiseren van 8 

levensloopbestendige huurwoningen op het 

adres Brugstraat 15 in Grathem, binnen de 

kaders van de Versnellingsagenda Wonen 2022 

en het Uitvoeringsprogramma Wonen 2022, met 

dien verstande dat ten minste 2 woningen onder 

de huurtoeslaggrens moeten worden 

aangeboden; 

2. Instemmen met de bijgevoegde 

raadsinformatiebrief en de raad in staat stellen 

om binnen 2 weken hun wensen en bedenken 

kenbaar te maken. 

Conform advies 

  witregel  

6. BenW - 3787 Meewerken aan financiering 

vervangen veldverlichting 

door ledverlichting bij RKVB 

Baexem, KSV Horn en TC 

Grathem en uitstellen 

besluitvorming 

investeringsvraagstukken 

overige sportverenigingen. 

1. Medewerking te verlenen aan de concrete 

verzoeken voor het vervangen van de 

veldverlichting door ledverlichting bij RKVB 

Baexem, KSV Horn en TC Grathem; 

2. Opdracht verstrekken tot het vervangen van 

de bestaande verlichting door ledverlichting 

voor een bedrag van € 192.187 incl. BTW en 

excl. SPUK-bijdrage; 

3. De netto investering, na SPUK-bijdrage, ad € 

167.423, dekken uit het raamkrediet 

investeringen buitensport 2022, waar nu nog € 

190.386 beschikbaar is; 4. Besluitvorming over 

onderhoud/renovatie en de specifieke verzoeken 

van de overige tennis- en voetbalverenigingen 

door te schuiven naar 2023. 

Conform advies 

  witregel  

7. BenW - 3790 Nota Reserves en 

voorzieningen 2023 - 2026 

1. Instemmen met de nota reserves en 

voorzieningen 2023 - 2026; 

2. Een minimum aan de algemene reserve te 

bepalen als volgt: bandbreedte tussen 0,8 tot 1 

van het incidentele weerstandvermogen 

vermeerderd met één jaar van de structurele 

risico's; 

3. De genoemde uitganspunten ten aanzien van 

het volstorten van de algemene reserve over te 

nemen; 

4. De egalisatiereserve gemeentefonds te 

splitsen, waarbij de taakmutaties worden 

ondergebracht in een eigen reserve; 

 

Conform advies 



  
  

 

B&W besluitenlijst  
 

 

 

5. Dit voorstel middels een raadsvoorstel ter 

besluitvorming voor te leggen aan de raad van 

13 december. 

  witregel  

8. BenW - 3799 Implementatie 

Omgevingswet: 

Delegatiebesluit 

Omgevingswet 

De gemeenteraad voor te stellen het 

delegatiebesluit Omgevingswet (zoals 

opgenomen in bijlage 2) te nemen. 

Conform advies 

  witregel  

9. BenW - 3801 Bezwaarschriften 

aanwijsbesluit 

ondergrondse 

afvalcontainers 

1. De bezwaarschriften gericht tegen het 

aanwijzen van de locatie aan de Dorpsstraat in 

Buggenum gegrond te verklaren; 

2. Het aanwijsbesluit in die zin te wijzigen dat 

het aanwijzen van locatie L3 aan de Dorpsstraat 

in Buggenum met coördinaten XY = 19268,6, 

360463,8 wordt ingetrokken en daarvoor in de 

plaats de locatie aan de Dorpsstraat in 

Buggenum met coördinaten XY = 196417,2, 

360420,1; 

3. De bezwaarschriften gericht tegen het 

aanwijzen van de locaties Brigittahofje in 

Ittervoort, Tramweg in Baexem, terrein achter 

de Aldi in Heythuysen, gegrond te verklaren 

maar de aanwijzingen onder een verbeterde 

motivering te handhaven; 

4. De bezwaarschriften gericht tegen het 

aanwijzen van de locaties aan de Sint 

Antoniusstraat in Heythuysen en de 

Brigittastraat in Ittervoort ongegrond te 

verklaren; 

5. Het verzoek om een vergoeding van de 

proceskosten voor zover deze het 

bezwaarschrift betreft dat is gericht tegen de 

locatie Tramweg in Baexem, af te wijzen. 

Conform advies 

  witregel  

10. BenW - 3802 Vaststellen gewijzigd 

treasurystatuut 2023 

Gemeente Leudal 

1. Instemmen met het gewijzigde 

Treasurystatuut 2023 Gemeente Leudal. 

2. Dit voorstel middels een raadsvoorstel ter 

besluitvorming voorleggen aan de raad van 13 

december 2022. 

Conform advies 

  Witr 

 

egel 
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11. BenW - 3805 Initiatief openbare school 

Heythuysen 

1. Kennis nemen van het resultaat van het 

marktonderzoek nieuwe openbare basisschool 

en intrekking van het initiatief bij de Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO) wegens 

onvoldoende belangstelling; 

2. In te stemmen met het voorgestelde 

antwoord op raadsvraag 2022-151; 

3. In te stemmen met bijgevoegd persbericht. 

Conform advies. 

Het college besluit 

een RIB aan te bieden 

aan de gemeenteraad 

en de 

portefeuillehouder 

mandaat te verlenen 

daartoe een RIB op te 

stellen. 
 

 

 

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 2022-145 Nodeloos laten branden van binnenverlichting in 

gemeentehuis; 

- Beantwoording raadsvraag 2022-158 Overzicht energiekosten gemeenschapshuizen; 

- Beantwoording diverse raadsvragen 2022 Begroting 2023 + Meerjarenraming 2024-2026; 

- Beantwoording raadsvragen 2e rarap 2022; 

- Beantwoording raadsvraag 2022-116 Overzicht aanbestedingen grondwerken en infrastructureel 

terrein zonder inschrijvings- of aanbestedingsprocedure; 

- Beantwoording raadsvraag 2022-127 Minder afval, minder gesleep met afval en meer duurzame 

afvalinzameling. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 7 november 2022  

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

gemeentesecretaris     burgemeester 
 
 

 
 


