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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 22 november 2022  
 
Aanwezig: 
Mevrouw D.H. Schmalschläger (burgemeester); 
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);  
Mevrouw C.W.M. Geraads (plv. bestuurssecretaris). 
 

Afwezig: 

De heer drs. M. Graef (wethouder); 
De heer Ing. E.L.A. Lucassen (bestuurssecretaris).  

 

Agendapunt 

JOIN nr. 

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit 

1. BenW - 3855 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 15 november 2022 

De Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 15 november 2022 vaststellen. 

Conform advies 

    

2. BenW - 3824 Uitvoeringskrediet 

reconstructie Schoolstraat 

te Grathem 

€440.000,- exclusief btw als volgt 

te onttrekken uit de in het MIP 

(Meerjaren Investerings 

Programma) opgenomen 

raamkredieten: 

Raamkrediet Infrastructurele 

werken(72010230 wegen 22) 

€220.000.- 

Raamkrediet GRP 2022 - 2026    

(77020136 vrijverval riolen) 

€220.000,- 

Conform advies 

    

3. BenW - 3827 Subsidie cultuureducatie 

SPOLT 2023 

1. Aan SPOLT een subsidie over het 

jaar 2023 te verstrekken van 

maximaal € 16.000 voor het 

uitvoeren van cultuureducatie in het 

basisonderwijs conform 

bijgevoegde beschikking; 

2. Voor 2023 en verder structureel 

een jaarlijkse subsidie van 

maximaal € 16.000 verlenen aan 

SPOLT voor cultuureducatie in het 

basisonderwijs, onder voorbehoud 

van de beschikbaarstelling van 

voldoende budget in de jaarlijks 

door de raad vast te stellen 

begroting; 

Conform advies 
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3. Deze subsidie ook na 2023 

opnemen op de lijst van de 

begrotingssubsidies. 

  witregel  

4. BenW - 3829 Afronding opdracht BMC 

m.b.t. de bestuurlijke 

overdracht van basisschool 

St. Liduina in Kelpen-Oler 

Kennis nemen van:  

1. De afronding van de opdracht 

aan BMC; 

2. De definitieve Fusie 

Effectrapportage. 

Conform advies 

  witregel  

5. BenW - 3836 Rapportage Jeugdhulp MLW 

1e halfjaar 2022 

1. Kennis nemen van de 

Rapportage Jeugdhulp Midden 

Limburg West 1e halfjaar 2022; 

2. De gemeenteraad informeren 

met de bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 

Conform advies 

  witregel  

6. BenW - 3842 Motie eenmalige uitkering 

van € 250 voor huishoudens 

met een laag inkomen 

1. De beleidsregel Eenmalige 

toeslag gemeente Leudal 2022 vast 

te stellen. 

2. De kosten van de regeling 

worden voldaan uit het 

begrotingssaldo. 

Conform advies 

  witregel  

7. BenW - 3845 Managementletter 2022 

gemeente Leudal 

1. Kennisnemen van de 

Managementletter 2022 gemeente 

Leudal; 

2. Instemmen met de conclusies, 

aanbevelingen, reactie van het 

Management en de 

raadsinformatiebrief; 

3. De gemeenteraad informeren 

middels bijgaande 

raadsinformatiebrief. 

Conform advies met 

wijziging. 

Raadsinformatiebrief 

wordt tekstueel 

aangepast in overleg 

met wethouder van 

Helden. 

  witregel  

8. BenW - 3848 Communicatie-maatregel 

bewoner Napoleonsweg 5 

Haelen 

1. Kennis te nemen van de 

ingekomen brief van 8 september 

2022 over de voorgestelde aanpak 

geluidsoverlast en klachten aan de 

Napoleonsweg Zuid te Haelen; 

 

 

Conform advies 
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2. Kennis te nemen van de 

uitspraak van de Kantonrechter van 

5 oktober 2022 waarin de 

vorderingen van betrokkene jegens 

de gemeente zijn afgewezen; 

3. Betrokkene met de bijgevoegde 

brief informeren dat de bestaande 

communicatie-maatregel wordt 

verlengd tot en met 31 december 

2024. 

  witregel  

9. BenW - 3851 Bouwvlakuitbreiding 

bedrijventerrein Zevenellen 

1. Instemmen met de voorgenomen 

bouwvlakuitbreiding; 

2. De gemeenteraad informeren 

over het genomen besluit en de 

raad de mogelijkheid bieden om 

uiterlijk 7 december 2022 te 

reageren; 

3. Afhankelijk van de reactie van de 

gemeenteraad het plan daarna als 

ontwerp ter inzage leggen of 

opnieuw bespreken. 

Conform advies 

  witregel  

  witregel  

  witregel  

  witregel  

  

witregel  

 

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 29 november 2022 
 
 
 
  
 

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

gemeentesecretaris     burgemeester 
 
 
 
 


