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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 29 november 2022  
 
Aanwezig: 

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); 
Mevrouw C.M.W. Geraads (plv. bestuurssecretaris).  
 
Afwezig: 

Mevrouw D.H. Schmalschläger (burgemeester);  

De heer Ing. E.L.A. Lucassen (bestuurssecretaris). 

 

Agendapunt 

JOIN nr. 

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit 

1. BenW - 3875 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 22 november 2022 

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 22 

november 2022 vaststellen. 

  

Conform advies 

2. BenW - 3590 Europese aanbesteding voor 

het leveren van  

bedrijfswagens 

1. Instemmen met de Europese 

aanbestedingsprocedure om te komen tot een 

raamovereenkomst met meerdere partijen 

voor het leveren van bedrijfswagens conform 

de bijgevoegde aanbestedingsleidraad en in 

navolging van B&W besluit 2440 

Organisatiebreed vervoersplan gemeente 

Leudal d.d. 29 juni 2021; 

2. Mandaat aan het afdelingshoofd Ruimte 

geven om de raamovereenkomst te sluiten 

met de partijen die als beste worden 

beoordeeld na inschrijving voor de 

aanbesteding. 

Conform advies 

    

3. BenW - 3756 Verwerving Begeleiding Wmo 

2024 en verder 

1. De Inkoopstrategie aanbesteding Wmo 

maatwerkvoorzieningen begeleiding en 

kortdurend verblijf 2024 e.v. Midden-Limburg 

West /MER vast te stellen conform bijlage 1; 

2. De Basisovereenkomst Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

maatwerkvoorzieningen begeleiding en 

kortdurend verblijf vast te stellen conform 

bijlage 2; 
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3. De inkopers en de contractmanagers van de 

MER en MLW gemeenten doorlopend mandaat, 

volmacht en machtiging te verlenen voor de 

(beslissings)bevoegdheden in verband met de 

uitvoering van de inkoopprocedure Wmo 

begeleiding en kortdurend verblijf 2024 e.v. 

conform bijgevoegd mandaatbesluit (bijlage 

3). 

  witregel  

4. BenW - 3816 Aanpassing vergoeding 

faunabeheer en jacht 

1. De jaarlijkse vergoeding van € 10,00 per 

hectare per 01-01-2023 verlagen naar € 6,00 

per hectare; 

2. Per 01-01-2023 nieuwe 

faunabeheerovereenkomsten met de vier 

WBE's afsluiten voor een periode van 6 jaar; 

3. Incidenteel medewerking verlenen aan het 

beschikbaar stellen van bijdragen in natura, 

mits redelijk en tevens in belang van het 

beheer van de openbare ruimte en veiligheid 

van onze inwoners; 

4. Het voorgestelde beleid evalueren in 2025; 

5. Afdelingshoofd Ruimte mandateren alsmede 

machtigen om de overeenkomsten zoals 

weergegeven in punt 2 vorm te geven en te 

ondertekenen. 

Conform advies 

  witregel  

5. BenW - 3830 Doorontwikkeling aanpak 

geweld in 

afhankelijkheidsrelaties 

Noord- en Midden-Limburg 

2023 

1. Akkoord te gaan met de regionale begroting 

Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en de 

gemeentelijke bijdragen 2023 (bijlagen 2 en 

3); 

2. Een bedrag van maximaal € 154.876,66 

(waarvan € 40.087,42 voor het tekort DUVO) 

beschikbaar te stellen aan de gemeente Venlo 

voor de financiering van Stichting Veilig Thuis 

Noord- en Midden-Limburg in 2023 (66080204 

Veilig Thuis - 4432100 bijdrage aan 

gemeenten); 
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3. Het budget voor Veilig Thuis incidenteel met 

€ 15.850 verhogen, onder voorbehoud van 

vaststelling van de 1e rarap 2023 door de raad 

met deze verhoging en dit bedrag voor € 

2.870 dekken uit het budget preventie 

criminaliteit en voor € 12.979 dekken uit 

budget voor beschermd 

wonen/maatschappelijke opvang; 

4. Het budget voor de zorgcoördinatie 

mensenhandel van € 2.870 structureel 

omramen vanuit het budget preventie 

criminaliteit naar het budget voor Veilig Thuis; 

5. Een driejarige pilot MDA++ te starten 

conform het adviesrapport van de 

kwartiermakers MDA++ (bijlage 5). 

  witregel  

6. BenW - 3840 Subsidie algemeen 

maatschappelijk werk 2023 

1. Aan AMW ML subsidie te verlenen ten 

bedrage van € 349.071 voor de  

uitvoering van maatschappelijk werk in 2023 

en dit betalen uit het budget  

maatschappelijke ondersteuning/bijdrage 

subsidie (66010603/4438100); 

2. Aan AMW ML subsidie te verlenen ten 

bedrage van € 33.250 voor de  

uitvoering van de formele cliëntondersteuning 

in 2023 en dit betalen uit het  

budget cliëntondersteuning/bijdrage subsidie 

(66020301/4438100). 

Conform advies 

  witregel  

7. BenW - 3864 Subsidiebeschikkingen kunst 

en cultuur 

1. Myouthic voor 2023 een subsidie verlenen 

van maximaal € 120.559,80 conform 

bijgevoegde beschikking; 

2. Stichting Pop it Up voor 2023 een subsidie 

verlenen van maximaal € 30.150,00 conform 

bijgevoegde beschikking; 

3. Stichting Kunst en Cultuur Leudal voor 2023 

een subsidie verlenen van maximaal € 

44.800,00 conform bijgevoegde beschikking. 

 

 

  

Conform advies 

   

witregel 
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8. BenW - 3868 Prestatieafspraken Leudal 

2023 

1. Akkoord te gaan met de Prestatieafspraken 

Leudal, jaarschijf 2023, zoals bijgevoegd in 

bijlage 1; 

2. De burgemeester mr. R.M.J. Martens, 

wethouder, te machtigen, op grond van artikel 

171, tweede lid Gemeentewet, om namens 

haar de overeenkomst te ondertekenen; 

3. De gemeenteraad te informeren over het 

aangaan van deze Prestatieafspraken door 

middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief 

(bijlage 2). 

Conform advies 

  witregel  

9. BenW - 3874 Nadere onderbouwing vragen 

bij verzoek om financiële 

ondersteuning door het 

stichtingsbestuur van De 

Bombardon 

Instemmen met brief aan stichtingsbestuur De 

Bombardon met vraag om nadere 

onderbouwing inzake hun verzoek om 

financiële ondersteuning. 

Conform advies 

met aanvulling. 

Termijn 15 

december 2022 

opnemen in de 

brief. 

  witregel  

  

witregel  

 
Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 6 december 2022 

 
 

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

 
 


