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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 10 januari 2023  
 
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 - 3933 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 20 december 2022  

De Openbare besluitenlijst B&W d.d.       

20 december 2022 vaststellen. 

  

Conform advies 

2. BenW - 3950 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 29 december 2022 

De Openbare besluitenlijst B&W d.d.       

29 december 2022 vaststellen. 

Conform advies 

    

3. BenW - 3655 Integraal veiligheidsplan 

2023-2026 Weert-

Nederweert-Leudal 

1. Instemmen met het concept 

veiligheidsbeleidsplan 2023-2026; 

2. Het conceptbeleid ter vaststelling 

voorleggen aan de gemeenteraad. 

Conform advies 

   

 

 

4. BenW - 3783 Aanbesteding 

Buurtbemiddeling 

1. Conform gemeentelijk Inkoop- en 

Aanbestedingsbeleid instemmen met het 

volgen van de enkelvoudig onderhandse 

aanbestedingsprocedure;   

2. Buurtbemiddeling voor de duur van 4 

jaar (2023 t/m 2026) voort te zetten met 

Proteion Welzijn;   

3. Met Proteion Welzijn een contract voor 

buurtbemiddeling aan te gaan voor de 

duur van 4 jaar (2023 t/m 2026), op 

grond van € 0,56 per inwoner en een 

mogelijke (jaarlijkse) prijsindexering. 

Conform advies 
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5. BenW - 3803 Voorbereidingskrediet voor 

3 reconstructies in 2023 

Instemmen met het onttrekken van 

€200.000,-exclusief btw uit het MIP 

(meerjaren Investerings Programma) 

opgenomen raamkredieten, met als 

verdeling €100.000,- exclusief btw uit het 

raamkrediet Infrastructurele werken 2022 

(72010230 wegen 22) en €100.000,- 

exclusief btw uit het raamkrediet GRP 

2022 (77020136 vrijverval riool). 

Conform advies 

  Witregel   

6. BenW - 3896 Aanbesteding verwerken 

huishoudelijk restafval 

(HRA) en groente-, fruit- en 

tuinafval (GFT) 

1. Verlenen van opdracht, mandaat, 

machtiging en volmacht aan Vereniging 

Afvalsamenwerking Limburg voor de 

aanbesteding verwerking huishoudelijk 

restafval (HRA) en groente-, fruit- en 

tuinafval (GFT) gemeente Leudal conform 

het bijgaande Opdracht- mandaat-, 

machtigings- en volmachtbesluit (bijlage 

1); 

2. Instemmen met de kaders van de 

vereveningsregeling conform het in 

bijlage 3 bijgevoegde document inzake de 

kaders van de vereveningsregeling ASL-

gemeenten, en opdracht te verlenen aan 

ASL om (op basis van deze kaders) de 

vereveningsregeling verder uit te werken; 

3. Geheimhouding op te leggen op de 

bijlagen 2 en 5 totdat de voorlopige 

gunningsbeslissingen zijn verstuurd op 

grond van artikel 55 Gemeentewet en 

artikel 5.1, tweede lid, onder i, Woo; 

4. De gemeenteraad via de in bijlage 4 

toegevoegde raadsinformatiebrief te 

informeren. 

Conform advies 
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  witregel  

7. BenW - 3905 Principeverzoek realisatie 9 

levensloopbestendige 

woningen te Roggel 

1. In principe medewerking te verlenen 

aan het initiatief tot realisatie van 9 

levensloopbestendige appartementen op 

de verdieping(en) aan de Markt 6 te 

Roggel onder voorwaarde dat de 

gemeenteraad geen wensen of 

bedenkingen tegen het planvoornemen uit 

die ertoe moeten leiden dat 

principemedewerking niet kan worden 

verleend; 

2. De gemeenteraad in de gelegenheid 

stellen gedurende twee weken wensen en 

bedenkingen naar voren te brengen over 

het planvoornemen zoals bedoeld onder 

beslispunt 1. 

Conform advies 

met aanvulling. 

Het college 

verleent mandaat 

aan de 

portefeuillehouder 

voor tekstuele 

aanpassing 

(uniformering) van 

mogelijk te 

doorlopen 

planologische 

procedure in 

onderliggende 

stukken. 

  Witregel 

  

 

8. BenW - 3917 Vervanging beslissing op 

bezwaarschriften tegen 

verlening 

omgevingsvergunning voor 

realisering Aldi supermarkt 

aan de Leudalweg 2a in 

Neer 

Het besluit van 25 januari 2022 tot 

beslissing op bezwaar tegen de 

omgevingsvergunning voor Aldi aan de 

Leudalweg 2a in Neer te vervangen door 

een nieuwe beslissing op bezwaar waarin 

aanvullend ten opzichte van het eerdere 

besluit expliciet de verwijzing naar het 

verweerschrift is opgenomen. 

Conform advies 

  witregel  

9. BenW - 3920 Uitvoeringskrediet 

aanpassen rioolgemalen 

€105.000,- exclusief btw te onttrekken uit 

het in het MIP (Meerjaren Investerings 

Programma) opgenomen raamkrediet GRP 

77220119 drukgemalen. 

Conform advies 

  witregel  

  witregel  

10. BenW - 3946 Principeverzoek 

herontwikkelen drie panden 

naar woningbouw 

Dorpsstraat 8 te Roggel 

Geen medewerking te verlenen aan het 

initiatief tot herontwikkeling van drie 

panden naar woningbouw op de locatie 

Dorpsstraat 8, 8a en 8b te Roggel. 

Conform advies 
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11. BenW - 3947 Vaststellen verkoopprijzen 

voor gemeentegrond 

1. De grondprijzen voor 

woningbouwkavels 2023 vaststellen 

overeenkomstig de bijlage 'Grondprijzen 

2022-2023'; 

2. De grondprijzen voor bedrijfskavels 

2023 handhaven op € 101 per m² k.k. 

exclusief btw; 

3. De grondprijzen voor bedrijfskavels 

Ittervoort vierde fase vaststellen op € 101 

per m² k.k. exclusief btw; 

4. De grondprijzen voor reststroken 2023 

vaststellen overeenkomstig de bijlage 

'Grondprijzen reststroken 2023'; 

5. De commissie Fysiek en de raad 

informeren. 

Conform advies 

  witregel  

12. BenW - 3948 Wijziiging van de 

Uitvoeringsregels Algemene 

verordening gemeente 

Leudal 

Besluiten tot wijzijging van de 

Uitvoeringsregels Algemene verordening 

gemeente Leudal volgens bijgevoegd 

concept. 

Conform advies 

  witregel  

 

Openbare rondvraag: 

 

Beantwoording diverse Raadsvragen en commissietoezeggingen 

Het college stemt in met de, namens het college, beantwoording van diverse Raadsvragen en 

commissietoezeggingen en deze aan te bieden aan de Raadsgriffie ter verdere afdoening t.w.: 

- Beantwoording raadsvraag 2022-132 Keerlus Jagersweg Haelen; 

- Beantwoording commissietoezegging 2022-150 Verleggen busroutes Arriva uit centrum 

Heythuysen naar dorpsrand; 

- Beantwoording raadsvraag 2022-186 Bedrijventerrein Zevenellen tevens bedoeld ter afdoening 

van toezegging 2022-120 aan de commissie Fysiek; en 

- Beantwoording raadsvraag 2022-208 Verlening vergunning Stichting O’ASIG oud-en-nieuw feest 

Maasweg 1 Neer. 

 

 
Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 17 januari 2023 
 
 

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


