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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 15 november 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 - 3834 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 7 november 2022 

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 

7 november 2022 vaststellen. 

Conform advies 

    

2. BenW - 3662 Vaststelling subsidie 

Synthese 2021 

1. Te besluiten de subsidie voor het 

jaar 2021 vast te stellen op een 

bedrag van € 372.540,- en in te 

stemmen met terugvordering van 

een niet besteed bedrag van € 

9.460,-; 

2. Synthese hierover te informeren 

door middel van de 

vaststellingsbeschikking subsidie 

Synthese 2021 zoals opgenomen in 

de bijlage. 

Aanhouden, 

Voorstel opnieuw ter 

besluitvorming in 

aanwezigheid 

portefeuillehouder. 

    

3. BenW - 3789 Wijzigen gemeenschappelijke 

regeling Omnibuzz en 

zienswijze gewijzigde 

begroting Omnibuzz 2023 

1. Aan de raad voor te stellen om het 

college van burgemeester en 

wethouders toestemming te verlenen 

om de gemeenschappelijke regeling 

Omnibuzz te wijzigen conform 

bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit 

en concept wijzigingsbesluit; 

2. Aan de raad voor te stellen kennis 

te nemen van de aangepaste 

begroting 2023-1 en 

meerjarenperspectief 2024 – 2026 

van Omnibuzz; 

 

 

 

 

Conform advies 
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3. Aan de raad voorstellen om de 

financiële consequenties te 

verwerken in de begroting 2023-

2026 middels een begrotingswijziging 

ten laste van de begrotingsruimte; 

4. Aan de raad voor te stellen geen 

zienswijze in te dienen bij het 

algemeen bestuur van Omnibuzz op 

de concept begrotingswijziging 2023-

1 en meerjarenperspectief 2024-

2026. 

  witregel  

4. BenW - 3791 Beheerplan Groen en Wegen 

2023-2026 

1. Instemmen met het concept 

beheerplan Groen en Wegen 2023-

2026; 

2. Het concept beheerplan Groen en 

Wegen 2023-2026 ter vaststelling 

aanbieden aan de raad; 

3. De raad voor te stellen de 

financiële consequenties voor het 

beheer van groen en wegen te 

verwerken conform bijgevoegd 

raadsvoorstel en raadsbesluit voor de 

raadsvergadering van 13 december 

2022. 

Conform advies 

  witregel  

5. BenW - 3808 Uitvoeringsproject De Klink 

(Gebiedsfonds Buggenumse 

Veld) 

1. De raad voor te stellen om, in 

overeenstemming met het advies van 

de adviesgroep Buggenumse Veld, te 

besluiten een bedrag ad € 225.000 

beschikbaar te stellen vanuit de 

voorziening 89002508 

Compensatiegelden Nunhems 

(gebiedsfonds Buggenumse Veld); 

2. Na akkoord van het genoemde in 

punt 1, de gevraagde bijdrage ad  

€ 225.000 toe te kennen aan de 

Dorpsraad Buggenum voor uitvoering 

van het project De Klink middels 

bijgevoegde subsidiebeschikking; 

 

 

 

 

Conform advies. 

Wethouder Wijers heeft 

niet deelgenomen aan 

de beraadslaging noch 

aan de besluitvorming. 
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3. Bij de subsidieverlening af te 

wijken van het Inkoop- en 

aanbestedingsbeleid Leudal en 

akkoord te gaan met de financiële 

onderbouwing op basis van één 

offerte aanvraag. 

  

6. BenW - 3818 Project Bereikbaarheid en 

Beleving Friedesse Molen 

(Gebiedsfonds Buggenumse 

Veld) 

De raad voor te stellen om, in 

overeenstemming met het advies van 

de adviesgroep Buggenumse Veld, te 

besluiten: 

1. een bijdrage toe te kennen vanuit 

de Voorziening 89002508 

Compensatiegelden Nunhems 

(gebiedsfonds Buggenumse Veld) ad 

€ 157.500 incl. btw aan de Stichting 

Friedesse Molen voor realisatie van 

het project Bereikbaarheid en 

beleving Friedesse Molen; 

2. een aanvullende bijdrage ad € 

9.900 (zijnde 10% van de begrote 

materiaalkosten ad € 99.000) te 

reserveren om een eventuele 

kostenstijging op te vangen zodat het 

gehele project gerealiseerd kan 

worden; 

3. akkoord te gaan met de eigen 

bijdrage van de Stichting Friedesse 

Molen in uren. 

Conform advies. 

Wethouder Wijers heeft 

niet deelgenomen aan 

de beraadslaging noch 

aan de besluitvorming. 

  

 

 

7. BenW - 3843 Belastingverordeningen 2023 1. In te stemmen met de nieuwe 

tarieven ten aanzien van de 

afvalstoffenheffing, waarbij enkel de 

tarieven per lediging worden 

gewijzigd; 

2. In te stemmen met de 

bijbehorende aanpassing in de 

verordening kwijtschelding 

gemeentelijke belastingen; 

3. In te stemmen met het 

aangepaste raadsvoorstel ten 

behoeve van de raadsvergadering 

van 13 december. 

  

Conform advies 
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  witregel  

8. BenW - 3846 Investeringsagenda/Regio 

Deal Midden-Limburg 

1. Kennisnemen van verslag 

Netwerkberaad 3 november 2022. 

2. Kennisnemen van Propositie Regio 

Deal Midden-Limburg. 

2. Raad informeren middels 

raadsinformatiebrief. 

Conform advies met 

aanvulling. 

Het college besluit de 

tekst par. 8 'Financiële 

samenvatting' van het 

collegevoorstel 

integraal over te 

nemen c.q. in te 

voegen in de 

raadsinformatiebrief. 

  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 2022-133 Beslissing op bezwaar geluidsoverlast bedrijventerrein 

Ittervoort; 

- Beantwoording raadsvraag 2022-168 Wachttijd keukentafelgesprekken + behandeltijd aanvragen 

Wet maatschappelijke ondersteuning. 

 

 
 
Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 22 november 2022  
 
 
 

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

 


