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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 2 augustus 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 - 3599 Openbare besluitenlijst B&W 

vergadering d.d. 26 juli 

2022 

  

De Openbare besluitenlijst B&W vergadering 

d.d. 26 juli 2022 vaststellen. 

  

Conform advies 

2. BenW - 3365 Regionale aanvraag subsidie 

en 

samenwerkingsovereenkom

st project Naar nieuwe 

verhoudingen tussen Zorg & 

Veiligheid Noord- en 

Midden-Limburg. 

Samenwerkingsovereenkomst:  

1. Besluiten tot het aangaan van de 

samenwerkingsovereenkomst ‘naar nieuwe 

verhoudingen tussen Zorg & Veiligheid Noord-

Midden-Limburg’ tussen de Noord- en Midden-

Limburgse gemeenten van de Veiligheidsregio 

Limburg-Noord, inclusief eventuele nodige 

technische aanpassingen daarin conform input 

en voorstel van de projectleider werkzaam 

voor de gemeente Horst aan de Maas; 

2. Aan de wethouder met sociaal domein in 

zijn portefeuille volmacht te verlenen om, 

voorafgaand aan de ondertekening hiervan, 

namens uw college de benodigde technische 

aanpassingen te doen aan de betreffende 

samenwerkingsovereenkomst; 

3. Aan de wethouder met sociaal domein in 

zijn portefeuille volmacht te verlenen tot 

ondertekening van de 

samenwerkingsovereenkomst namens de 

gemeente Leudal. 

Subsidieaanvraag: 

4. Besluiten tot deelname aan de gezamenlijke 

subsidieaanvraag door de Noord- en Midden-

Limburgse gemeenten (de Veiligheidsregio 

Limburg-Noord) in het kader van de 

subsidieoproep Zorg en Welzijn:  

 

Conform advies 
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Domeinoverstijgend samenwerken, onderdeel 

van het Actieprogramma Grip op Onbegrip 

(2021-2025) van ZorgOnderzoek 

Nederland/Medische wetenschappen (ZonMW); 

5. Aan het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Horst aan de 

Maas mandaat en machtiging met de 

mogelijkheid van ondermandaat en 

submachtiging te verlenen om namens het 

college van Leudal subsidie aan te vragen bij 

ZonMw op grond van het subsidiebeleidskader 

Grip op Onbegrip, onderdeel Zorg en Veiligheid 

‘Domeinoverstijgend Samenwerken’ en alle 

rechtshandelingen te verrichten die nodig zijn 

voor het aanvragen en verantwoorden van 

deze subsidie, overeenkomstig het 

subsidiebeleidskader en de 

samenwerkingsovereenkomst behorende bij de 

subsidieaanvraag. 

    

3. BenW - 3463 Principeverzoek 

herbestemmen Hoogstraat 

33 te Ell van een agrarisch 

bedrijf naar een 

burgerwoning. 

1. In principe medewerking verlenen aan de 

wijziging van de bestemming van Agrarisch 

naar Wonen en het verwijderen van de 

aanduiding 'intensieve veehouderij'.; 

2. Raad informeren. 

Conform advies 

  witregel  

4. BenW - 3510 Subsidie aanvraag 

peuterprogramma en  

voorschoolse educatie 

Heibloem 

1. Een subsidie van € 667 voor 2022 verlenen 

aan Kinderopvang Meijel voor de uitvoering 

van voorschoolse educatie vanuit de 

kostenplaats 64030105; 

2. Een subsidie van € 9.478 voor 2022 

verlenen aan Kinderopvang Meijel voor de 

uitvoering van het peuterprogramma vanuit de 

kostenplaats 66010502; 

3. De subsidie 2022 voor 

kleinschaligheidstoeslag aan ’t Kroekestöpke 

vast te stellen op € 771 en het te veel aan 

voorschot betaalde terug te vorderen. 

Conform advies 

   

 

 

 

 

witregel 
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5. BenW - 3513 Grondruil op 

bedrijventerrein Ittervoort 

1. Instemmen met de voorgestelde grondruil, 

waarbij de andere partij na verrekening van de 

oppervlaktes van beide percelen een bedrag 

van € 101,00 per m² dient te voldoen aan de 

gemeente en de transactiekosten 50%/50% 

worden verdeeld; 

2. Het afdelingshoofd Ruimte machtigen om de 

verkoop uit te voeren inclusief opstellen van 

de ruilovereenkomst en ondertekening namens 

de burgemeester hiervan. 

Conform advies 

  witregel  

6. BenW - 3546 Beleidsplan 

Vergunningverlening, 

Toezicht en Handhaving 

1. kennis te nemen van de ingediende 

zienswijzen tegen het ontwerp Beleidsplan 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving; 

2. het definitieve Beleidsplan 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp, 

vast te stellen; 3. het zienswijzedocument 

(reactie op de zienswijze) vast te stellen.  

Conform advies 

7. BenW - 3548 Beleidsnotitie en 

subsidieregeling Nationaal 

Programma Onderwijs 

(NPO) 

1. De beleidsnotitie Nationaal Programma 

Onderwijs vast te stellen; 

2. De subsidieregeling Nationaal Programma 

onderwijs 2022-2025 vast te stellen; 

3. De besteding van de middelen uit het 

coronasteunpakket sociaal en mentaal welzijn 

en leefstijl te verlengen naar 31 juli 2025; 

4. De besluitvorming op alle 

subsidieaanvragen op basis van deze 

subsidieregeling die lager zijn dan € 20.000 

mandateren aan het afdelingshoofd 

samenleving conform bijgevoegd 

mandaatbesluit. 

Conform advies 

  witregel  

8. BenW - 3553 Definitieve toewijzing 

woonwagenstandplaats 

Molenzicht 3, 6093 DW 

Heythuysen. 

In te stemmen met het voorstel om de 

standplaats Molenzicht 3 te Heythuysen 

definitief toe te wijzen per 1 augustus 2022. 

Conform advies 

  witregel  

9. BenW - 3559 Verlenging van de 

Uitvoeringsovereenkomsten 

Gespecialiseerde Jeugdhulp 

en Wmo begeleiding voor 

contractjaar 2023 

1. De Uitvoeringsovereenkomst 

Gespecialiseerde Jeugdhulp te verlengen 

conform artikel 6.4 van de 

Uitvoeringsovereenkomst; 

 

Conform advies met 

wijziging van 

beslispunt 16. 

 

 



  
  

 

B&W besluitenlijst  
 

 

 

2. De Uitvoeringsovereenkomst Wmo nieuwe 

taken te verlengen conform artikel 6.4 van de 

Uitvoeringsovereenkomst; 

3. De indexering van de producten/profielen 

die vallen onder de 

Uitvoeringsovereenkomsten Gespecialiseerde 

Jeugdhulp en Wmo nieuwe taken voor het 

contractjaar 2023 vaststellen op 2,63% voor 

de ambulante producten/profielen en op 

2,47% voor de verblijfsproducten; 

4. De voor het contractjaar 2023 geldende 

tarieven met betrekking tot de 

Uitvoeringsovereenkomsten Gespecialiseerde 

Jeugdhulp en Wmo nieuwe taken vast te 

stellen op de per aanbieder overeengekomen 

tarieven voor het contractjaar 2022 

vermeerderd met indexering conform 

beslispunt 3; 

5. De tarievenlijst Gespecialiseerde Jeugdhulp 

Midden-Limburg West 2023 vast te stellen 

(bijlage 1); 

6. De tarievenlijst Wmo nieuwe taken Midden-

Limburg West 2023 vast te stellen (bijlage 2); 

7. Het laten vervallen van het addendum 

Gespecialiseerde Jeugdhulp Midden-Limburg 

West dat op 2021 is ingegaan en vervangen 

door het vast te stellen addendum (zie bijlage 

3); 

8. Het producten- en dienstenboek 

Gespecialiseerde Jeugdhulp MLW 2023 vast te 

stellen en als nieuwe bijlage toe te voegen aan 

de te verlengen Uitvoeringsovereenkomst 

waardoor deze hiervan onderdeel gaat 

uitmaken (bijlage 4); 

9. Aanbieders een schriftelijk voorstel voor te 

leggen om de Uitvoeringsovereenkomsten 

2022 incl. addenda voor Gespecialiseerde 

Jeugdhulp voor de duur van één (1) jaar, dus 

voor het jaar 2023, te verlengen 

overeenkomstig de optie tot verlenging uit de 

Uitvoeringsovereenkomsten (bijlage 5); 

 

 

 

 

Besllispunt 16: Loon- 

en prijscompensatie 

ad. € 261.776 

opvangen binnen het 

budget en als gevolg 

daarvan de taakstelling 

structureel aframen 

met € 213.224 (i.p.v.  

€ 475.000). 
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10. Aanbieders een schriftelijk voorstel 

voorleggen om de Uitvoeringsovereenkomsten 

2022 incl. addenda voor Wmo nieuwe taken 

voor de duur van één (1) jaar, dus voor het 

jaar 2023, te verlengen overeenkomstig de 

optie tot verlenging uit de 

Uitvoeringsovereenkomsten (bijlage 6); 

11. De Uitvoeringsovereenkomsten 

Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo nieuwe 

taken, inclusief product- en dienstenboeken, 

addenda en tarievenlijsten vrij te geven voor 

publicatie in Negometrix ten behoeve van 

inschrijving door nieuwe (nog niet 

gecontracteerde) aanbieders; 

12. Het kader Midden-Limburg West voor 

onderhandeling en beoordeling van de 

verlenging en nieuwe inschrijvingen voor de 

producten en diensten vallende onder de 

Uitvoeringsovereenkomsten Gespecialiseerde 

Jeugdhulp en Wmo nieuwe taken 2023 vast te 

stellen (bijlage 7); 

13. Aan de wethouder met Wmo en jeugd in 

zijn portefeuille mandaat te verlenen voor de 

escalatieprocedure in de situatie dat geen 

overeenstemming met de aanbieder(s) bereikt 

wordt over de gunning inzake 

de Uitvoeringsovereenkomsten 

Gespecialiseerde Jeugdhulp Midden-Limburg 

West en Wmo nieuwe taken Midden-Limburg 

West conform bijgevoegd mandaatbesluit 

(bijlage 9); 

14. Vanaf het contractjaar 2023 mandaat, 

machtiging en volmacht te verlenen conform 

bijgaand conceptbesluit 'Mandaat, machtiging 

en volmacht voor contractmanager en hun 

vervangers', met aansluitende publicatie in het 

digitale gemeenteblad en plaatsing op 

overheid.nl bij decentrale regelgeving (bijlage 

8); 
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15. Op grond van artikel 55 van de 

Gemeentewet, juncto artikel 5.1 lid 2 onder b 

Wet open overheid geheimhouding voor de 

resterende looptijd van de onderliggende 

Basisovereenkomst Gespecialiseerde 

Jeugdhulp op te leggen ten aanzien van bijlage 

7 (beoordelingskader MLW 2022 uit beslispunt 

12). 

16.Het budget Wmo begeleiding structureel 

verlagen met € 475.000 tot de verwachte 

uitgaven 2023 en deze aframing ten gunste 

van de taakstelling sociaal domein te brengen. 

De indexering 2023 op basis van dit voorstel 

ad € 261.776 toevoegen aan de budgetten 

voor WMO resp. jeugdzorg en te dekken uit de 

stelpost loon/prijscompensatie. Via de 2e 

rarap 2022 de budgetten jeugd GGZ en jeugd 

met beperking/jeugd en opvoedhulp 

actualiseren en indien een structurele 

verlaging van de budgetten mogelijk is dit te 

verwerken ten gunste van de taakstelling 

sociaal domein. 

  witregel  

10. BenW - 3566 Verzoek om 

exploitatiebijdrage 

basisschool Antonius in 

Buggenum 

1. Het verzoek van SPOLT om een jaarlijkse 

financiële bijdrage gedurende vijf jaar voor de 

exploitatie van basisschool Antonius in 

Buggenum af te wijzen; 

2. Akkoord te gaan met bijgevoegde brief. 

Conform advies 

  witregel  

11. BenW - 3581 Ontwerp besluit 

omgevingsvergunning voor 

het bouwen van een  

woning op het adres Waije 

14a in Neer. 

1. Instemmen met het ontwerp besluit 

omgevingsvergunning voor het bouwen van 

een woning op het adres Waije 14a in Neer; 

2. De gemeenteraad via bijgevoegde brief 

informeren over dit besluit en in staat stellen 

binnen termijn van twee weken na 

verzenddatum van de brief aan te geven of ze 

het ontwerp besluit willen bespreken in de 

commissie fysiek en/of de raadsvergadering. 

Bespreking is enkel aan de orde als ten minste 

2 fracties of 5 raadsleden dat wensen; 

3. Indien géén raadsbespreking gewenst is, het 

plan conform afdeling 3.4 Awb, 6 weken ter 

inzage leggen. 

Conform advies 
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  gel  

12. BenW - 3582 subsidievaststelling 2021 

Algemeen Maatschappelijk 

Werk en formele 

cliëntondersteuning 

1. De subsidie conform de verlening ter hoogte 

€ 338.414 voor de uitvoering maatschappelijk 

werk door AMW ML voor het jaar 2021 vast te 

stellen en een bedrag van € 2.150 aan te veel 

gevormde reserve terug te vorderen; 

2. De subsidie voor de formele 

cliëntondersteuning door AMW ML voor het 

jaar 2021 lager vast te stellen ter hoogte van 

€ 24.500 en het te veel aan voorschot 

betaalde bedrag van € 7.000 terug te 

vorderen. 

Conform advies 

  witregel  

13. BenW - 3587 APPA voorziening 1. De raad bij de 2e raadsrapportage voor te 

stellen een voorziening te vormen voor het 

APPA pensioenplan; 

2. De eerste storting te doen op basis van het 

door ProAmbt aangegeven bedrag als 

reservewaarde ad € 1.672.935; 

3. Het nu beschikbare exploitatiebudget met € 

90.000 structureel te verlagen, nu betalingen 

via de voorziening gaan lopen; 

4. Mutaties die nodig zijn in toekomstige jaren 

om het niveau van de voorziening op peil te 

houden ieder jaar bij de 2e raadsrapportage te 

doen op basis van de nieuwe berekening van 

ProAmbt; 

5. De genoemde bedragen verwerken in het 

financieel overzicht van de zomernota. 

Conform advies 

  Witregel  

14. BenW - 3588 Implementatie 

Omgevingswet: bindend 

adviesrecht gemeenteraad 

1. De gemeenteraad voorstellen ‘bindend 

adviesrecht’ van toepassing te verklaren op de 

in het concept raadsbesluit geformuleerde 

categorieën; 

2. De procedure voor het vragen van 'wensen 

en bedenkingen' zoals bedoeld in artikel 169, 

vierde lid Gemeentewet, per direct te herijken 

op de wijze zoals geformuleerd in dit voorstel. 

Conform advies 

  witregel  

15. BenW - 3591 Stem uitbrengen in de 

concept 

arbeidsvoorwaardennota 

2023 

Tegen de concept arbeidsvoorwaardennota 

2023 van de VNG te stemmen vóór 31 

augustus 2022. 

Conform advies 
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  witregel  

16. BenW - 3596 Beslissing op bezwaar 

'groen gas', Aan de 

Heibloem 21a in 

Heythuysen (Holmel B.V.) 

1. Het bezwaarschrift, ontvangen op 11 april 

2022, van P.M.E.P.J. Joosten tegen het op 10 

maart 2022 genomen besluit ontvankelijk 

verklaren; 

2. Het bestreden besluit herroepen en een 

nieuw besluit nemen, waarbij de 

omgevingsvergunning (alsnog) wordt 

verleend; 

3. Een proceskostenvergoeding van €1.082 

toekennen, omdat het bestreden besluit wordt 

herroepen wegens een aan het bestuursorgaan 

te wijten onrechtmatigheid; 

4. De gemeenteraad informeren door middel 

van bijgevoegde (concept) 

raadsinformatiebrief. 

Conform advies 

  Witregel   

17. BenW - 3600 Meicirculaire 2022 1. Kennis te nemen van de meicirculaire 2022; 

2. In te stemmen met de voorgestelde 

verwerking; 

3. In te stemmen met bijgevoegd 

raadsvoorstel voor de raadsvergadering van 

27 september 2022. 

Conform advies met 

aanvulling. 

Het college mandateert 

de portefeuillehouder 

tot het doorvoeren van 

redactionele wijzigngen 

/ aanpassingen van het 

raadsvoorstel. 

  witregel  

 
Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 30 augustus 2022 
 
 

 
  
 
mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts,    De heer drs. M. Graef, 
gemeentesecretaris     locoburgemeester 
 
 

 

 


