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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 7 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 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 - 3826 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 1 november 2022  

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 1 

november 2022 

Vaststellen. 

  

Conform advies 

2. BenW - 3673 Subsidieaanvraag Centrum 

voor Jeugd- en Gezin 2023 

1. Aan Centrum voor Jeugd en Gezin een 

subsidie 2023 te verstrekken van maximaal 

€ 1.463.880 voor uitvoering van 

jeugdhulpactiviteiten in 2023 onder 

voorbehoud van de beschikbaarstelling van 

een voldoende budget in de begroting 

conform bijgevoegde beschikking; 

2. Dekking uit 66020105 Centrum Jeugd en 

Gezin/4438100 bijdrage subsidie. 

Conform advies 

    

3. BenW - 3705 Ontwerp 

omgevingsvergunning 

bedrijfsuitbreiding Roligt 7 te 

Roggel 

1. de raad voorstellen een ontwerp 

verklaring van geen bedenkingen af te geven 

voor het realiseren van een 

bedrijfsuitbreiding aan Roligt 7 te Roggel; 

2. de raad voorstellen een definitieve 

verklaring van geen bedenkingen af te geven 

voor het realiseren van een 

bedrijfsuitbreiding aan Roligt 7 te Roggel, 

onder de voorwaarde dat naar aanleiding van 

de terinzagelegging van de ontwerp-

omgevingsvergunning en de 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

géén zienswijzen worden ontvangen en de 

omgevingsvergunning niet wijzigt ten 

opzichte van de ontwerp-

omgevingsvergunning; 

 

 

 

Conform advies 
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3. instemmen met bijgevoegd concept 

raadsvoorstel en concept raadsbesluit; 

4. het concept ontwerpbesluit 

omgevingsvergunning vast te stellen; 

5. nadat de raad de ontwerp verklaring van 

geen bedenkingen heeft afgegeven, het 

ontwerp besluit omgevingsvergunning samen 

met de ontwerp verklaring van geen 

bedenkingen conform artikel 3.12 Wabo 

gedurende 6 weken ter inzage leggen. 

  witregel  

4. BenW - 3757 Subsidieregeling 

jeugdbescherming en 

jeugdreclassering 2023 

Jeugdregio Midden-Limburg 

West 

1. De Subsidieregeling jeugdbescherming en 

jeugdreclassering Jeugdregio Midden-

Limburg West 2023 (bijlage 1) met 

terugwerkende kracht vast te stellen 

ingaande 1 november 2022, op de 

gebruikelijke wijze te publiceren  en de 

gemeenteraad hierover te informe 

Conform advies 

  witregel  

5. BenW - 3758 Voorgenomen besluit 

onderbrengen ECGeo bij ICT 

NML 

Met voorliggend voorstel vragen wij het 

college om als voorgenomen besluit: 

1. Toe te treden tot BVO ICT NML aangaande 

de Geo taken waaronder de BGT en BAG per 

1-1-24 1 en bijgevoegd toetredingsverzoek 

te versturen aan het bestuur van ICT NML ; 

2. Tot beleggen van de uitvoering van taken 

en bevoegdheden op het gebied van ECGeo 

waaronder de BGT en BAG aan het bestuur 

van ICT NML; 

3. Burgemeester Schmalschläger aan te 

wijzen om plaats te nemen in het bestuur 

van ICT NML aangaande de geo taken van de 

samenwerking. 

Conform advies 

  witregel  

6. BenW - 3782 Vorming Bijzonder Lokaal 

Overleg (BLO) ten behoeve 

van onderbrengen Geotaken 

bij ICT NML 

1. Tot het instellen van een Bijzonder Lokaal 

Overleg (BLO) ten behoeve van het 

onderbrengen van ECGeo bij de ICT-NML; 
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2. De portefeuillehouder P&O van de 

gemeente Roermond en Burgemeester van 

de gemeente Weert te benoemen als lid van 

de werkgeversdelegatie van het BLO en hen 

het mandaat te verlenen om mede namens 

het college van de gemeente Leudal overleg 

te voeren en een onderhandelingsresultaat te 

bereiken conform bijgevoegd 

mandaatbesluit; 

3. De portefeuillehouder P&O van de 

gemeente Roermond te benoemen als 

voorzitter van het BLO; 

4. De secretaris van het Lokaal Overleg (LO) 

Roermond te benoemen als secretaris van 

het BLO; 

5. De voorzitter van het 'Bijzonder Lokaal 

Overleg (BLO) Geotaken ICTNML' mandaat te 

verlenen tot vaststelling van het Reglement 

BLO namens de werkgevers conform 

bijgevoegd mandaatbesluit. 

  witregel  

7. BenW - 3806 Versnellingsagenda Wonen 

2023-2025 

De gemeenteraad voorstellen de (concept) 

Versnellingsagenda Wonen 2023- 2025 vast 

te stellen, conform bijgevoegd raadsvoorstel 

en -besluit. 

Conform advies 

  witregel  

8. BenW - 3809 Septembercirculaire 2022 1. Kennis nemen van de septembercirculaire 

2022; 

2. In te stemmen met de voorgestelde 

verwerking van de septembercirculaire 2022; 

3. Dit voorstel middels een raadsvoorstel ter 

besluitvorming voor te leggen aan de raad 

van 13 december 2022. 

Conform advies 

  Wi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

B&W besluitenlijst  
 

 

 

regel 

9. BenW - 3823 Belastingverordeningen 2023 1. Instemmen om de legestarieven 

ongewijzigd te laten ten opzichte van 2022; 

2. De raad voorstellen de 

belastingverordeningen en bijbehorende 

tarieven 2023 conform dit advies vast te 

stellen. 

Conform advies 

  witregel  

 

Openbare rondvraag: 

 

Projectwethouder gebiedsontwikkeling locatie De Widdonck 

Wethouder Martens zal binnen het college als projectwethouder gebiedsontwikkeling locatie De Widdonck 

fungeren. 

 

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 2022-104 Woonzorg-initiatief Kruissingel Roggel; 

- Beantwoording raadsvraag 2022-163 Overzicht plaatsing + financiële registratie kosten 

bladkorven; 

- Beantwoording raadsvraag 2022-154 Personele bezetting en vervangings-problematiek primair 

onderwijs Leudal; 

- Tussenbericht beantwoording raadsvraag 2022-166 Uitspraak Rb 24okt22 afwijzing in bezwaar 

1dec20 handhavend optreden huisvesting arbeidsmigranten. Wethouders Martens en van Helden 

hebben niet deelgenomen aan de beraadslaging bij de beantwoording van deze raadsvraag; 

- Aanvullende raadsvragen raadslid mevr. G. Teeuwen Begroting 2023 + Meerjarenraming 2024-

2026. 

 

 

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 15 november 2022  
 

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

 
 
 
 


