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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 20 december 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 - 3923 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 13 december 2022 

 

De Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 13 december 2022 vaststellen. 

 

Conform advies 

2. BenW - 3831 Uitvoeringsovereenkomst 

Wmo Woonvoorzieningen 

Leudal 2023-2025. 

De Uitvoeringsovereenkomst Wmo 

Woonvoorzieningen Leudal 2023-

2025, incl. de actuele prijslijst voor 

woningaanpassingen 

(Ergokostenwijzer van casa data), 

aan te gaan voor de periode van 1 

januari 2023 tot 1 januari 2025. 

Conform advies 

    

3. BenW - 3841 Doelmatigheidsonderzoek 

213a Vastgoed 

1. Het intern onderzoek Vastgoed 

als 213a doelmatigheidsonderzoek 

aan te merken; 

2. De conclusies en aanbevelingen 

vast te stellen; 

3. Kennis te nemen van de huidige 

stand van zaken van de voortgang 

van de opvolging van de 

aanbevelingen; 

4. Informeren van de Raad en 

Rekenkamer. 

Conform advies 

  Witregel   

4. BenW - 3861 Uitvoeringsplan Regionale 

Uitvoerings Dienst (UP RUD) 

2023 Leudal 

1. Vaststellen van UP RUD 2023 

Leudal. 

Conform advies 
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  witregel  

5. BenW - 3869 Principeverzoek realisatie 

antenne-installatie 

Sportlaan Grathem 

1. De alternatieve locatie voor de 

antenne-installatie op het perceel 

Grathem, sectie C, nummer 2665 

als kansrijk aanmerken; 

2. Diegene die een reactie hebben 

gegeven in het kader van de 

omgevingsdialoog het 

principestandpunt onder 1 

mededelen. 

Conform advies 

  witregel  

6. BenW - 3880 Conceptaanvraag bouw 5 

eco-lodges Heide 24 

Heythuysen 

1.  In principe in te stemmen met 

het verzoek tot de bouw van 5 eco-

lodges aan Heide 24 te 

Heythuysen;   

2. De raad middels 

Raadsinformatiebrief in de 

gelegenheid te stellen binnen 14 

dagen reacties kenbaar te maken; 

 3.  Betrokkenen te informeren 

indien er geen reacties van de raad 

zijn ontvangen. 

Conform advies 

  witregel  

7. BenW - 3890 Beleidsregels 

maatschappelijke 

ondersteuning Leudal 2023 

1. De beleidsregels 

maatschappelijke ondersteuning 

Leudal 2023 vast te stellen; 

2. De beleidsregels 

maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Leudal 2022 met ingang 

van 1 januari 2023 in te trekken.  

Conform advies 

8. BenW - 3895 WPG- audit 2019-2021 1. In te stemmen met: 

- De Privacy-audit Wet 

politiegegevens gemeente Leudal; 

- De LOR; 

2. Het permanent opleggen van 

geheimhouding op bijlage 'Privacy-

audit Wet politiegegevens 

gemeente Leudal' (voor long en 

short versie) op grond van artikel 

55 Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 

sub d Wet open overheid. 

Conform advies 

  witregel  
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9. BenW - 3897 Beslissing op bezwaar tegen 

omgevingsvergunning voor 

kamerbewoning aan de 

Biesstraat 8 in Heythuysen 

Overeenkomstig het advies van de 

commissie bezwaarschriften: 

1. Het bezwaar ongegrond te 

verklaren; 

2. Het bestreden besluit te 

handhaven; 

3. Het verzoek om vergoeding van 

de kosten van de bezwaarprocedure 

af te wijzen. 

Conform advies 

  witregel  

10. BenW - 3900 Principeverzoek wijzigen 

bestemming van agrarisch 

naar wonen 

1. Geen principe medewerking 

verlenen voor het wijzigen van de 

bestemming van agrarsich naar 

wonen locatie Schillersstraat 5 en 

5a te Ittervoort middels een 

wijzigingsplan. 

Conform advies 

  witregel  

11. BenW - 3908 Wijziging Mandaat-, 

volmacht- en 

machtingsbesluit 

1. Akkoord gaan met het 

toegevoegde Wijzigingsbesluit voor 

het wijzigen van het Mandaat-, 

volmacht- en machtigingsbesluit 

gemeente Leudal; 

2. Akkoord gaan met het 

toegevoegde Wijzigingsbesluit voor 

het wijzigingen van de 

Budgethouderregeling gemeente 

Leudal 2021. 

Conform advies 

 

12. BenW - 3909 Tegemoetkoming in 

planschade voor de locatie 

Peelweg 6 Kessel 

1. Besluiten om een 

tegemoetkoming in planschade te 

vergoeden voor de locatie Peelweg 

6 Kessel (€ 2.900,-); 

2. Besluiten om de wettelijke rente 

te vergoeden vanaf de datum van 

ontvangst van de aanvraag tot de 

dag der uitbetaling; 

3. Besluiten om het reeds betaalde 

recht (€ 300,-) te vergoeden. 

Conform advies 
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  witregel  

13. BenW - 3911 Voorstel tot wijziging van de 

Algemene verordening 

gemeente Leudal 

1. Instemmen met het 

raadsvoorstel; 

2. Gemeenteraad voorstellen de 

Algemene verordening gemeente 

Leudal te wijzigen. 

Conform advies 

  l  

14. BenW - 3913 Gebiedsverkenning Weert 

e.o. (beperking van de 

impact van de auto) 

1. De Gebiedsverkenning Weert 

e.o., zoals opgenomen in bijlage 1, 

vaststellen; 

2. De insteek en de maatregelen 

zoals benoemd in de 

Gebiedsverkenning Weert e.o. 

vertalen in het op te stellen 

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. 

Conform advies 

  witregel  

15. BenW - 3914 Regionaal Jaarplan 

Mobiliteit 2023 

1. Vaststellen van het Jaarplan 

Mobiliteit 2023, bestaande uit een 

mobiliteitsvisie voor Midden-

Limburg, welke is vertaald in 

concrete projecten; 

2. Het Jaarplan Mobiliteit 2023 ter 

kennisname toezenden aan de 

gemeenteraad door middel van 

bijgevoegde (concept) 

raadsinformatiebrief.  

Conform advies 

 
 

16. BenW - 3915 Beslissing op bezwaar 

inzake locatie Karreveld 10 

Heibloem 

1. Het bezwaarschrift van Wösten 

juridisch advies namens ‘de Buurt’ 

ontvankelijk, doch ongegrond 

verklaren en het bestreden besluit 

in stand laten; 

2. Geen proceskostenvergoeding 

toekennen, omdat het bestreden 

besluit niet is gewijzigd. 

Conform advies. 

Wethouder Wijers heeft 

niet deelgenomen aan de 

beraadslaging noch aan 

de besluitvorming. 

  witregel  
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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 2022-142 Overzicht lopende en afgeronde procedures Landgoed 

Leudal Haelen; 

- Beantwoording raadsvraag 2022-187 Bijdrage van € 2500,- per jaar voor elke asielzoeker die een 

gemeente opvangt; en 

- Beantwoording raadsvraag 2022-200 Vragen m.b.t. school Buggenum. 
 
De wethouders Martens en van Helden hebben niet deelgenomen aan de beraadslaging over de 

beantwoording van raadsvraag 2022-142. 
  
 
 
 
Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 10 januari 2023 

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

 


