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VOORWOORD 
 
De raadsgriffie maakt jaarlijks, in januari, een verslag over het afgelopen kalenderjaar. 

Voor u ligt het jaarverslag dat de raadsgriffie heeft opgemaakt over het kalenderjaar 2021. 

Het jaarverslag bevat een bonte mengeling van onderwerpen die betrekking hebben op de 

gemeenteraad, de raadscommissies, het presidium, de griffie en een aantal aanverwante 

zaken uit de politiek van de gemeente Leudal.  

Zo krijgt u een overzicht van wie in welk gremium politiek actief is geweest, met welke on-

derwerpen de politici zich hebben beziggehouden, hoeveel vergadertijd het politieke werk 

binnen de gemeentelijke vergaderstructuren heeft gevergd, hoeveel raadsvragen zijn ge-

steld en treft u enkele statistische gegevens en financiële cijfers aan alsmede wat foto’s. 

 

Enkele in het oog springende onderwerpen zijn: 

- de coronapandemie: met alle ellende en beperkingen voor burgers, ondernemers,  

verenigingsmensen, politici, bestuurders en ambtenaren + waardoor raads- en com-

missievergaderingen aanvankelijk enkele maanden via videoconferencing plaatsvonden, 

daarna enkele maanden fysiek om tenslotte weer digitaal te vergaderen; 

- de overstromingen door de Maas, medio juli; 

- het tussentijds benoemen van wethouder Michel Graef, waarvoor de raadsleden speci-

aal naar het gemeentehuis dienden te komen om een schriftelijke stem in een stembus 

te deponeren; 

- de Koninklijke onderscheiding voor raadslid mevrouw H. Glessner 

- een tweetal wisselingen in het fractievoorzitterschap + de relatief grote aantal  

wijzigingen in de samenstelling van de drie raadscommissies. 

 

Traditioneel plaatsen wij in dit voorwoord, als ‘opwarmer’ voor het lezen van de rest van 

het jaarverslag, een tweetal grafieken waarin de gemiddelde vergaderduur (per avond) van 

raads-, presidium- en commissievergaderingen (sociaal + fysiek + bestuur en middelen) 

wordt uitgebeeld én de absolute vergaderduur (dus: hoeveel is er in z’n totaliteit verga-

derd). 

Uit de grafieken blijkt dat de gemiddelde vergaderduur van raadsvergaderingen in 2021 

(zijnde zo’n 3 uur) een kwartier korter was dan in 2020. De presidiumvergaderingen waren 

eveneens gemiddeld een kwartier korter. De commissievergaderingen sociaal + bestuur en 

middelen duurden gemiddeld ongeveer even lang als in 2020. De commissie fysiek had 

gemiddeld een kwartier meer nodig dan in het vorige jaar. 
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De absolute vergaderduur van raadsvergaderingen is dit jaar met 10 uur flink toegenomen 

ten opzichte van 2020. 

Ook de presidium- en commissievergaderingen noteerden ‘een plus’. 

Het presidium vergaderde zo’n 2 uur meer dan vorig jaar, de commissie sociaal bij 4 uur, 

de commissie bestuur en middelen 4,5 uur en de commissie fysiek bijna 7 uur meer dan in 

2020. 

 

 

 

Wij vertrouwen er als raadsgriffie op met dit jaarverslag een goed en evenwichtig beeld te 

geven van wat in het jaar 2021 in het politieke domein van de gemeente Leudal is gebeurd. 

 

Leudal, 13 januari 2022. 

 

De raadsgriffie: 

- Wim Cornelissen, griffier;  

- John Lommen, raadsadviseur; 

- Katrien Verhoeven-Vyncke, griffiemedewerkster. 
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1.   Gemeenteraad, commissies en presidium 
 
1.1. De gemeenteraad 

 
1.1.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

Het presidium had voor het hele jaar 9 raadsvergaderingen gepland, waarvan 8 ‘normale’ 

vergaderingen en 1 ‘bijzondere’ vergadering (2 november i.v.m. vaststelling begroting). 

Uiteindelijk werden er niet op 9 maar op 13 avonden in totaal 14 raadsvergaderingen 

raadsvergadering gehouden.  

Extra raadsvergaderingen waren op: 

- 12 januari: met name om afscheid te kunnen nemen van wethouder de heer mr. A.J.M. 

  Walraven + om de benoeming van z’n opvolger in gang te kunnen zetten; 

 

 

Wethouder Walraven krijgt ten afscheid een schilderij / tegeltableau dat, toen hij in 1986 

als raadslid begon, in de raadzaal van de toenmalige gemeente Horn hing. Bovendien 

bleek hem, ingevolge een besluit in een besloten raadsvergadering van 22 december 

2020, het ereburgerschap toegekend; burgemeester D. Schmalschläger reikte aan de 

heer Walraven de bijbehorende oorkonde en legpenning in zilver uit. 

 

- 14 januari: om raadslid de heer drs. M. Graef te benoemen en te beëdigen als wethou- 

  der; 

- 20 juli: omdat de raadsagenda van 13 juli niet in haar geheel kon worden afgewerkt; 

- 21 december: omdat de raadsagenda van 14 december niet in haar geheel kon worden 

   afgewerkt; 

- ook op 21 december: een extra raadsvergadering om een tweetal op 14 december  

  verworpen voorstellen (verwerken saldi Septembercirculaire 2021 + Vaststellen  

  Verordening afvalstoffenheffing 2022) opnieuw te kunnen bespreken. 

 

Vanwege de COVID-19 pandemie werden de raadsvergaderingen in het eerste halfjaar via 

videoconferencing gehouden, van juli t/m november werden ze fysiek in de raadzaal 

(soms in een speciale vergaderopstelling) gehouden om vervolgens in december weer  

digitaal te vergaderen. 
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De kortste openbare raadsvergadering duurde 15 minuten (14 januari; de beëdiging van 

wethouder M. Graef), de langste vergadering duurde 4 uur en 27 minuten (2 november, 

de begrotingsvergadering), van de ‘normale’ vergaderingen duurde die van 1 juni het 

kortst, namelijk 1 uur en drie kwartier en die van 9 november het langst, namelijk 3 uur 

en 53 minuten.  

Gemiddeld duurde een vergadering over het gehele jaar genomen 2 uur en 37 minuten. 

Indien de heel korte, bijzondere vergadering van 14 januari + de extra vergadering van 

21 december (over 2 agendapunten) worden weggelaten duurde een vergadering  

gemiddeld 2 uur en 55 minuten. 

  

Overzicht afgelopen 10 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 zonder installatievergadering 

2 de gewone + besloten raadsvergadering van dat jaar betreffen één avond(vergadering) 

3 zonder een besloten raadsvergadering 

4 bij de gemiddelde duur van een raadsvergadering wordt in deze tabel gekeken naar de lengte van 

  die vergadering op één avond en dus niet naar de totale duur van een eventueel een week later 

  voortgezette raadsvergadering. 

5 bij dit gemiddelde zijn de drie bijzondere raadsvergaderingen die verband houden met het vertrek 

  van burgemeester de heer A. Verhoeven resp. de werving en installatie van burgemeester mevrouw 

  D. Schmalschläger buiten beschouwing gelaten. 

6 bij dit totaal is de besloten raadsvergadering van 18 juni tot vaststelling van de voordracht van de 

  nieuwe burgemeester buiten beschouwing gelaten omdat die vergadering geheim was en voor een 

  duur van 75 jaar nog steeds is. 

7 de op 14 december gehouden voortgezette raadsvergadering + de aansluitend gehouden extra  

  vergadering worden in deze tabel als één avond(vergadering) beschouwd. 

8 de installatievergadering van 14 januari (beëdiging wethouder) wordt niet meegerekend voor het 

  gemiddelde. 
 
  

Jaar Aantal 

avonden 

Gemiddelde 

vergaderduur4 

Absolute 

vergaderduur 

2012 13 3 uur + 37 minuten3 48 uur + 12 minuten 

2013 14 3 uur + 48 minuten 53 uur + 16 minuten 

20141 12 3 uur + 12 minuten 38 uur + 26 minuten 

2015 12 3 uur + 31 minuten 42 uur + 14 minuten 

2016 132 3 uur + 16 minuten 42 uur + 31 minuten 

2017 14 2 uur + 52 minuten 40 uur +   7 minuten 

20181 122 2 uur + 35 minuten 31 uur +   4 minuten 

2019 14 2 uur + 14 minuten5 25 uur + 18 minuten6 

2020 8 3 uur + 19 minuten 26 uur + 33 minuten 

2021 137 3 uur + 2 minuten7,8 36 uur + 33 minuten 
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1.1.2. Gaande en komende leden 

 

Vertrek raadslid M. Graef 

 

In de raadsvergadering van 14 januari werd raadslid de heer drs. 

M. (Michel) Graef (32) benoemd en beëdigd als wethouder in de 

vacature die wethouder de heer mr. A.J.M. (Arno) Walraven door 

zijn tussentijdse, vrijwillige vertrek had achtergelaten. 

De heer Graef was sinds 27 maart 2014 raadslid voor de fractie 

Samen Verder, in totaal dus 6,8 jaar. 

Sedert 1 januari 2017 was hij ook fractievoorzitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komst raadslid J. Engelen 

 

Direct na het vertrek van raadslid M. 

Graef besloot de gemeenteraad om de 

heer J.B.H.M.G. (Jan) Engelen (65) uit 

Roggel toe te laten als raadslid. 

Raadsvoorzitter burgemeester D. 

Schmalschläger beëdigde vervolgens 

de heer Engelen, hij legde de eed af.  

 

Voor de heer Engelen is het de eerste keer dat hij de functie van raadslid bekleedt. 

 

1.1.3. Wijzigingen in fractievoorzitterschap 

 

   De fractie Ronduit Open heeft per 22 septem-

ber raadslid de heer H. Hermans (linker foto) 

aangewezen als nieuwe fractievoorzitter in de 

plaats van raadslid de heer J. Custers (rechter 

foto). 

 

 

 

 

 

 

 De fractie D66 heeft per 27 oktober raadslid 

de heer A. Kierkels (linker foto) aangewezen 

als nieuwe fractievoorzitter in de plaats van 

raadslid de heer D. Voermans (rechter foto). 
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1.1.4. Presentie raadsleden en -fracties, raadsvoorzitter, collegeleden, griffier 

De aanwezigheid dit jaar van raadsleden en anderen, gedurende de 14 (fysieke of digita-

le) vergaderingen op 13 avonden luidt als volgt (de getallen in de tweede kolom geven 

het aantal presenties van raadsleden van een fractie aan tegenover het maximaal aantal 

mogelijke presenties dat ze hadden kunnen hebben): 

 

 Aantal  

presenties 

2021 

Aantal presenties in procenten (%) 

  2021 2020 2019 20181 2017 2016 2015 20141 

Samen  

Verder 

94 op 992 95 91 95 93 93 91 97 98 

Ronduit 

Open 

69 op 70 99 

 

95 100 97 99 94 96 97 

CDA 69 op 70 99 98 91 98 96 89 93 97 

D66 41 op 42 98 96 97 97 89 96 100 100 

Progressief  

(Akkoord) 

Leudal 

27 op 28 96 94 92 100 100 100 100 94 

VVD 24 op 28 86 100 92 95 86 100 83 88 

Leudal  

Sociaal 

13 op 14 93 100 100 100 93 100 n.v.t. n.v.t. 

totaal 337 op 

351 

96 95 95 96 94 93 96 96 

1 Raad in oude én nieuwe samenstelling. 

2 99 i.p.v. 98 (7x14) omdat op 14 januari de heer M. Graef nog raadslid was totdat de heer J. Engelen hem op die dag opvolgde; beiden waren present. 

Alle fracties waren in elke raadsvergadering met één of meer raadsleden aanwezig, met 

uitzondering van de eenmansfractie Leudal Sociaal die op 20 juli niet vertegenwoordigd 

was. 

16 (van de 26) raadsleden waren in elke raadsvergadering aanwezig, 10 (van de 26) 

raadsleden waren één of meerdere keren verhinderd (weliswaar bestaat de gemeenteraad 

uit 25 raadsleden maar één raadslid vertrok tussentijds + werd opgevolgd door een an-

der). 

Gemiddeld waren 24 van de 25 raadsleden (95 %) per raadsvergadering aanwezig. 

 

Het aantal presenties voor de raadsvoorzitter/burgemeester luidt 14/14 (100 %). 

Ook de griffier was in elke vergadering aanwezig (14/14; 100 %). 

 

Het aantal presenties van de wethouders bedraagt 67/70 (96 %): 

- wethouder A. Walraven: 1/1    (100 %); 

- wethouder P. Verlinden:  11/14 ( 79 %); 

- wethouder S. Backus:  14/14 (100 %); 

- wethouder M. Janssen:  14/14 (100 %); 

- wethouder R. Martens:  14/14 (100 %); 

- wethouder M. Graef: 13/13 (100 %). 
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NB 1. Vervangingen in raadsvergaderingen zijn voor raads- en collegeleden niet mogelijk 

         (de portefeuilles van afwezige collegeleden kunnen door een ander collegelid wel 

         worden waargenomen); 

NB 2. Een gedeeltelijke aanwezigheid tijdens een raadsvergadering is als aanwezig  

 gerekend. 
 

1.1.5. Waarover is er zoal gesproken ? 

De volgende onderwerpen kwamen via een raadsvoorstel van het college, een motie 

vreemd een de orde van de dag van één of meer fracties, een agenderingsvoorstel van 

een fractie, een voorstel van het presidium of een voorstel van de griffier (al dan niet op 

verzoek van het presidium), aan bod: 

 

1. Vaststellen Uitvoeringsprogramma Wonen 2021 

2. Afscheid van wethouder de heer mr. A.J.M. Walraven 

3. Benoemen van een wethouder in een vacature (+ één raadsvergadering later:  

Benoemen raadslid M. Graef tot wethouder + beëdiging) 

4. Beslissen omtrent toelating raadslid J.B.H.M.G. Engelen (Samen Verder) + beëdiging 

5. Vaststellen bestemmingsplan ‘Partiële herziening bedrijventerrein Heythuysen -  

oostelijk terreindeel’ 

6. Beslissen op bezwaarschrift tegen raadsbesluit 21 mei 2019 weigering vaststellen  

bestemmingsplan Wetselderstraat 2a te Ell 

7. Bespreken rekenkamerrapport Toegang en Tevredenheid Jeugdhulp in de gemeenten 

Leudal, Nederweert en Weert 

8. Vaststellen bestemmingsplan ‘Gasleiding ter hoogte van Kelperbrug’ te Kelpen-Oler 

9. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake subsidiëring van dorpsraden 

in 2021 

10. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake subsidiëring van Stichting 

Omroep Leudal-Maasgouw (3ML) te Heythuysen 

11. Benoemen voorzitter raadscommissie bestuur en middelen 

12. Vaststellen bestemmingsplan 'Veldstraat 4, Grathem' 

13. Uiten wensen en bedenkingen over concept-realisatieovereenkomst tussen provincie 

Limburg en gemeente Leudal inzake herinrichting provinciale weg N280, wegvak  

Leudal 

14. Beslissen over deelname aan tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor 2021 

15. Vaststellen bestemmingsplan 'Bergerstraat 34' te Neer 

16. Vaststellen 2e wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal 

17. Instemmen met wijziging tarief zonebijdrage collectief vervoer van Omnibuzz Sittard 

per 1-4-2021 

18. Benoemen vervanger voor afgevaardigde van college gemeente Leudal in vergadering 

openbaar lichaam Euregio Rijn-Maas-Noord te Mönchengladbach (D) 

19. Verwerken saldi van Decembercirculaire 2020 gemeentefonds 

20. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag afzien van gebruik chemische  

middelen voor onkruidbestrijding 

21. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag hoogwaterbescherming Buggenum, 

Haelen, Horn en Neer i.v.m. plannen Roermond op en rond de Maasplassen en  

dijkverlaging 
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22. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag voorkomen + monitoren hinder en 

overlast nieuw gevestigde bedrijven op bedrijventerrein Zevenellen in Buggenum / 

Haelen 

23. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag verzoek om coulancebetaling inzake 

restauratie dak schuur Posthuisweg 12 in Horn 

24. Beslissen omtrent bekrachtigen geheimhouding collegemededeling 23 februari 2021 

over herontwikkeling Markt 8 + 8a in Grathem  

25. Vaststellen subsidiebeleid ‘Het goede leven in Leudal’ + Wijzigen Algemene subsidie-

verordening gemeente Leudal 2016 

26. Vaststellen bestemmingsplan 'Woningbouwplan Noenevershof' te Buggenum 

27. Bepalen voorwaarde eigen bijdrage bij toekomstige aanvragen ten laste van Gebieds-

fonds Buggenumse veld + Nemen besluit omtrent bodemsanering en aankoop  

gronden realiseren ‘Sjans van Naer’ 

28. (Opnieuw) Kiezen scenario afvalinzameling per 1 januari 2022 

29. Vaststellen bestemmingsplan ‘Eikesstraat 2 te Hunsel’ 

30. Vaststellen bestemmingsplan ‘Fietsbrug Neerbeek’ te Nunhem 

31. Onttrekken gelden aan bestemmingsreserve (O.17) ‘meeropbrengst toeristen-

belasting’ voor terugbetalen gedeelte toeristenbelasting aan een logies verschaffende  

ondernemer 

32. Aanwijzen lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst  

Maasland te Haelen 

33. Aanmerken presentiegeld bijwoning commissievergaderingen als vrijwilligersvergoe-

ding 

34. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag over wijze van uitvoering door  

college van motie raadsvergadering 22 december 2020 inzake uitvoeringsproces  

beleidskader duurzame energie (zon en wind) 

35. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag over plaatsing extra bladkorven  

tijdens de herfst 

36. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag over door Stichting Primair Onder-

wijs Leudal en Thornerkwartier voorgenomen besluit tot sluiting van drie basisscholen 

37. Instemmen met Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg 1.0 

38. Afgeven verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning bouwen opslagloods 

Maatschap Adams, Weverstraat 17 te Hunsel 

39. Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan ‘Partiële herziening bedrijventerrein  

Heythuysen - oostelijk terreindeel’ te Heythuysen 

40. Wijzigen normenkader 2020 bij ‘Controleprotocol accountant bij de jaarcontrole 2020’  

41. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2022 en over meerjarenraming 2023-

2026 van gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Water-

schappen te Roermond 

42. Vaststellen zienswijze over Uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022 + over 

ontwerpbegroting 2022 + over meerjarenraming 2023-2025 gemeenschappelijke re-

geling Omnibuzz te Sittard + over conceptjaarrekening en -verslag 2020 

43. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2022 + meerjarenraming 2023-2025 

van gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord te 

Roermond + Kennisnemen van vastgestelde jaarrekening en -verslag 2020 

44. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2022 gemeenschappelijke regeling  

Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo + over voorlopige jaarrekening en -verslag 

2020 

45. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2022 gemeenschappelijke regeling 

Westrom te Roermond + Kennisnemen van voorlopige jaarrekening en -verslag 2020 
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46. Vaststellen zienswijze over voorlopige jaarrekening 2020 + over ontwerpbegroting 

2022 van gemeenschappelijke regeling ‘Reinigingsdienst Maasland’ te Haelen 

47. Onttrekken gelden aan bestemmingsreserve (O.17) ‘meeropbrengst toeristenbelas-

ting’ voor terugbetalen gedeelte toeristenbelasting aan een logies verschaffende  

ondernemer 

48. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag met pleidooi verhoging minimum-

loon 

49. Vaststellen bestemmingsplan ‘Woningbouwontwikkeling Pinxtenstraat te Haler’ 

50. Vaststellen Kunst- en Cultuurbeleid 2022-2025 

51. Vaststellen bestemmingsplan ‘Huisvesting internationale werknemers en andere  

kamerbewoners in Leudal’ 

52. Vaststellen Evenementenbeleid 2022-2025 

53. Vaststellen bestemmingsplan ‘Napoleonsweg 152 te Nunhem’ 

54. Vaststellen Jaarrekening 2020 en Jaarverslag 2020 gemeente Leudal + Bestemmen 

rekeningresultaat 2020 + Instemmen meerjarenplanning grondexploitaties en  

bijstelling kredieten + Toevoegen restantbedragen gecommitteerde reserve aan  

diverse budgetten 2021 

55. Vaststellen 1e raadsrapportage 2021 + Vaststellen 5e begrotingswijziging 2021 + 

Vaststellen 9-tal mutaties reserves + Aanpassen lijst subsidies voor 8-tal instellingen 

en bedrijven 

56. Instemmen met Kadernota 2022 – 2025 

57. Dekken uitgaven ‘Uitvoeringsplan 2021-2025 Recreatie en Toerisme Gemeente  

Leudal’ + Instellen ‘Reserve uitvoeringsplan recreatie en toerisme’  

58. Onttrekken gelden aan bestemmingsreserve (O.17) ‘meeropbrengst toeristenbelas-

ting’ voor terugbetalen gedeelte toeristenbelasting aan een logies verschaffende  

ondernemer 

59. Vaststellen 3e wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal 

60. Aanwijzen accountant onderzoek jaarstukken 2021 t/m 2024 

61. Vaststellen bestemmingsplan ‘Kelperheide (ong.) Kelpen-Oler’ 

62. Vaststellen bestemmingsplan ‘Woonwagenlocatie Molenzicht Heythuysen’ 

63. Vaststellen zienswijze over eventueel besluit gouverneur verlenging ontheffing i.v.m. 

woonplaatsvereiste burgemeester D. Schmalschläger 

64. Vaststellen wensen over en bedenkingen bij conceptcollegestandpunt over drie  

initiatieven voor realiseren van zonnevelden aan de Schooldijk, Vlaas en Heldenseweg 

in Neer 

65. Afgeven verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning zonneweide  

Terbetenweg te Nunhem 

66. Vaststellen bestemmingsplan Gruttostraat Haler 

67. Afgeven verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning paardenstal  

Rinboomweg te Haelen 

68. Afgeven verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning pluimveestal Aan de 

Bergen 7 te Heythuysen 

69. Toekennen bijdrage uit Gebiedsfonds Buggenumse veld voor aanleg rolstoelvriendelij-

ke entree en ommetje Friedesse molen te Neer 

70. Vaststellen zienswijze over voornemen gedeputeerde staten voorleggen statenvoor-

stel vaststelling provinciaal inpassingsplan N280-West, wegvak Leudal 

71. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2022 gemeenschappelijke regeling 

Grenspark Maas-Swalm-Nette te Roermond + bezwaar over voorlopige jaarrekening 

2020 

72. Verwerken saldi van Meicirculaire 2021 gemeentefonds 



   

 
14 

73. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag n.a.v. collegebesluit 20 april 2021 

weigering omgevingsvergunning voor opslaan gemengd bouw- en sloopafval t/m 

maximaal 45 m3 Nijssen Grondverzet VOF, Ophoven 42 te Roggel 

74. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag alsnog laten verhogen  

overstromingsdrempel in westelijke dijk Lateraal Kanaal t.h.v. noordelijk retentiebek-

ken in Haelen / Horn + aansprakelijk stellen Rijkswaterstaat 

75. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag over aanvraag omgevingsvergun-

ning voor vellen 14 bomen voor herontwikkeling sportpark ’t Maasveld te Neer 

76. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag bevordering aanschaf en plaatsing 

zonnepanelen op huur- en koopwoningen 

77. Algemene beschouwingen bij de Programmabegroting 2022-2025 

78. Vaststellen Begroting 2022 + Vaststellen Meerjarenraming 2023 - 2025 + Vaststellen 

Meerjarig investeringsprogramma 2022 - 2025 + Voteren kredieten jaarschijf 2022 

79. Beslissen omtrent bekrachtigen geheimhouding collegemededeling 5 oktober 2021 

over herontwikkeling Markt 8 + 8a in Grathem 

80. Vaststellen Gemeentelijk rioleringsprogramma Leudal 2022-2026 + Vaststellen  

Waterketenplan 2021-2025 

81. Vaststellen bestemmingsplan Meijelseweg 18a te Heibloem 

82. Vaststellen Verordening bekostiging leerlingenvervoer Leudal 2021 

83. Vaststellen Algemene verordening gemeente Leudal 

84. Toepassen coördinatieregeling herziening bestemmingsplan en omgevingsvergunning 

milieu voor bedrijfsontwikkeling pluimveehouderij Orbon, Kempisweg 1a te Kelpen-

Oler 

85. Voteren voorbereidingskrediet uitwerking initiatief Dorpsoverleg Itter Laeftj voor  

toekomstbestendig dorpshuis Neeritter 

86. Vaststellen 2e raadsrapportage 2021 + Vaststellen 11e begrotingswijziging 2021 + 

Vaststellen 4-tal mutaties reserves + Voteren 3-tal kredieten + Instellen gecommit-

teerde reserve + Storten begrotingsruimte in algemene reserve 

87. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag over landelijke wijziging tijdsinter-

val periodiek borstonderzoek vrouwen 

88. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake bestemmingsplan  

‘Huisvesting internationale werknemers en andere kamerbewoners in Leudal’ 

89. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag over betrekken burgers bij evaluatie 

overstroming Maas medio juli 2021 + over nemen maatregelen voorkoming nieuwe 

overstromingen 

90. Interpellatie inzake dossier Landgoed Leudal te Haelen 

91. Verlenen toestemming aan college voor toetreding tot Modulaire gemeenschappelijke 

regeling sociaal domein Limburg-Noord te Venlo + wijzigen regionale begroting 2022 

92. Wijzigen Verordening maatschappelijke ondersteuning Leudal 2020 

93. Verwerken saldi van Septembercirculaire 2021 gemeentefonds 

94. Vaststellen zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 + 1e begrotingswijziging 2022  

Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo i.v.m. aanpassing takenpakket publieke  

gezondheid 

95. Vaststellen Verordening onroerendezaakbelastingen 2022 + Vaststellen Verordening 

afvalstoffenheffing 2022 (incl. tarieventabel) + Vaststellen Legesverordening 2022 

(incl. tarieventabel) + Vaststellen Verordening Toeristenbelasting 2022 + Vaststellen 

Verordening hondenbelasting 2022 + Vaststellen Verordening rioolheffing 2022 + 

Vaststellen Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Leudal 2022 + Wijzigen 

Verordening Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein Ittervoort 2020-2024 +  

Wijzigen Verordening BI-zone winkelgebied Heythuysen 2018-2022 
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96. Vaststellen controleprotocol accountant onderzoek jaarstukken 2021 

97. Vaststellen Transitievisie warmte Gemeente Leudal 2022-2030 

98. Vaststellen Versnellingsagenda Wonen 2022 

99. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag behoud basisscholen in  

   Buggenum en Kelpen-Oler 

100. Vaststellen Mobiliteitsplan gemeente Leudal  

101. Vaststellen Strategische visie 2021-2035 ‘Mooi leven in Leudal’ 

102. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag over verzoek verplaatsing  

   Tankstation Peeters te Kelpen-Oler 

103. Nogmaals: Verwerken saldi van Septembercirculaire 2021 gemeentefonds 

104. Nogmaals: Vaststellen Verordening afvalstoffenheffing 2022 (incl. tarieventabel) 

 

Deze 104 agendapunten kennen de volgende herkomst: 

 

Herkomst  Aantal Aantal % % 

College Voorstellen uit portefeuille 74  71  

 Burgemeester Schmalschläger  8  11 

 Ex-wethouder Walraven    11    1 

 Wethouder Verlinden  21  28 

 Wethouder Graef  26  35 

 Wethouder Backus    8  11 

 Wethouder Janssen    7    9 

 Wethouder Martens     32    4 

Burgemeester Voorstellen als bestuursorgaan  2   2  

Raadsfractie Motie vreemd aan de orde van de dag 19  18   

Raadsfractie Interpellatieverzoek 1    1  

Presidium 3 2    2  

Griffier 4 6    6  

 totaal 104  100  

 1 Wethouder A. Walraven heeft met ingang van 12 januari vrijwillig ontslag genomen. 

2 Wethouder R. Martens heeft tijdens de raadsvergaderingen van 2 november, 9 november en 14 december ook de portefeuilles van de verhinderde wethouder  

   P. Verlinden waargenomen bij 6 raadsvoorstellen. 

 3 Dit betreft de agendapunten 11 + 77. 

4 Dit betreft de agendapunten 4, 7, 33, 60, 63 en 96. 

 

Ten opzichte van vorig jaar (2020) zijn de volgende verschillen in herkomst van raadsvoor-

stellen te duiden, in aantallen raadsvoorstellen (een ‘plus’ wil dus zeggen: dit jaar méér 

raadsvoorstellen dan in 2020). 

 

• College:        + 1 raadsvoorstel 

 

Portefeuillehouder burgemeester Schmalschläger:  -   1 raadsvoorstel 

Portefeuillehouder wethouder Graef1:    + 11 raadsvoorstellen 

Portefeuillehouder wethouder Verlinden:   -   6 raadsvoorstellen 

Portefeuillehouder wethouder Backus:   +  2 raadsvoorstellen 

Portefeuillehouder wethouder Janssen:   -   1 raadsvoorstel 

Portefeuillehouder wethouder Martens:    -   4 raadsvoorstellen 

  1 Wethouder Graef wordt hier vergeleken met de portefeuilles van de na 12 januari ex-wethouder A. Walraven 
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• Burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan: +  2 raadsvoorstellen 

• Raadsfracties, interpellatieverzoek:   +  1 agendapunt 

• Raadsfracties, moties vreemd:    + 11 agendapunten 

• Presidium:       +  1 raadsvoorstel 

• Griffier:      verschil 0 

 

Hieronder leest u welk collegelid een onderwerp van een motie vreemd aan de orde van de 

dag tot z’n portefeuille mag rekenen.   

 

Agendapunten inzake moties2 vreemd aan de orde van de dag 

 Aantal 

Portefeuillehouder 2021 2020 2019 2018 2017 

Burgemeester Schmalschläger 3 0 0 n.v.t. n.v.t. 

Wethouder Verlinden 2 1 0 4 1 

Wethouder Graef 4 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Wethouder Backus 1 1 2 0 0 

Wethouder Janssen 3 2 1 0 n.v.t. 

Wethouder Martens 6 2 2 1 n.v.t. 

Ex-wethouder Walraven 0 2 1 1 1 

totaal 19 8 81 81 2 

 1 De totaalsom wijkt af van de daar boven staande cijfers omdat in de tabel geen melding meer is gemaakt van ex-burgemeester A. Verhoeven en ex-wethouder 

    R. Verheul.  

2 Bij één agendapunt kunnen meerdere ‘moties vreemd’ aan de orde komen.  

1.1.6. Besluitvorming gemeenteraad over raadsvoorstellen van het college 

De gemeenteraad besluit doorgaans naar aanleiding van een voorstel dat het college heeft 

opgesteld. Daarnaast besluit de gemeenteraad wel eens over een door de burgemeester als 

zelfstandig bestuursorgaan voorgelegd voorstel, een door een raadsfractie voorgelegd initi-

atiefraadsvoorstel, een amendement of een motie dan wel over een door het presidium of 

de griffier voorgelegd voorstel. 

 

In deze paragraaf gaat het uitsluitend over raadsvoorstellen van het college. Tijdens de 13 

avonden waarop 14 raadsvergaderingen werden gehouden lagen 74 (in 2020: 73) college-

voorstellen ter besluitvorming voor. 

 

Over één raadsvoorstel werd een 9-tal stemmingen gehouden omdat dat raadsvoorstel di-

verse deelvoorstellen bevatte en de meningen van de raadsleden over elk deelvoorstel tij-

dens de beraadslagingen verdeeld bleken. 

 

Bij de 82 stemmingen over 74 collegevoorstellen: 

➢ vonden er 60 (73 %) met unanieme stemmen (vóór, al dan niet geamendeerd) plaats. 

In 2020 bedroeg dat aantal: 53 (73 %); 

➢ vonden 3 van die 60 unanieme stemmingen plaats nadat eerst het collegevoorstel was 

geamendeerd; 

➢ werd 3 keer langs de scheidslijn coalitie - oppositie, voor of tegen, gestemd.  

In 2020 bedroeg dat aantal ook 3; 

➢ stemden bij 13 raadsvoorstellen van het college één of meer coalitiefracties (unaniem 

of gedeeltelijk) tegen het collegevoorstel (in 2020: 2 keer); 

➢ werd twee keer een voorstel van het college verworpen (14 december: September- 

circulaire + Afvalstoffenheffing); 
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➢ stemde 7 keer een fractie niet unaniem (in 2020: 4 keer), namelijk: 

 

* 2 keer de fractie Samen Verder: 

- raadsvergadering 16 maart: Vaststellen bestemmingsplan ‘Veldstraat 4, Grathem’; 

- raadsvergadering 13 juli: Vaststellen bestemmingsplan ‘Woningbouwontwikkeling 

  Pinxtenstraat te Haler’. 

* 2 keer de fractie Ronduit Open: 

- raadsvergadering 13 juli: Vaststellen bestemmingsplan ‘Woningbouwontwikkeling 

  Pinxtenstraat te Haler’; 

- raadsvergadering 13 juli: Vaststellen bestemmingsplan ‘Huisvesting internationale 

  werknemers en andere kamerbewoners in Leudal’. 

* 1 keer de fractie D66: 

- raadsvergadering 28 september: Afgeven verklaring van geen bedenkingen omge-

vingsvergunning pluimveestal Aan de Bergen 7 te Heythuysen. 

* 2 keer de fractie Progressief Akkoord Leudal: 

- raadsvergadering 14 december: Verwerken saldi van Septembercirculaire 2021  

  gemeentefonds; 

- raadsvergadering 14 december: Vaststellen Verordening hondenbelasting 2022. 

 

NB. De fracties Ronduit Open (1 juni: minimumloon) + CDA (16 maart: Zevenellen) +  

      D66 (9 februari: dorpsraden) + Progressief Akkoord Leudal (9 februari: omroep 3ML) 

      stemden daarnaast elk ook één keer over een motie gesplitst, met zowel voor als tegen  

      stemmen binnen de fractie. 

 

In de tabellen hieronder leest u per fractie hoe vaak een fractie voor of tegen een (geamendeerd) 

raadsvoorstel stemde. 

Legenda: 

Voor = voor een raadsvoorstel van het college 

Voor-G = voor een geamendeerd raadsvoorstel van het college 

Voor-Totaal = totaal aan voor stemmen, al dan niet geamendeerd 

Tegen = tegen een raadsvoorstel van het college 

Tegen-G = tegen een geamendeerd raadsvoorstel van het college 

Tegen-Totaal = totaal aan tegen stemmen, al dan niet geamendeerd 

Totaal = totaal aantal keren voor en tegen (onderdelen van) de raadsvoorstellen van het college (al 

dan niet geamendeerd) 
 

Voor en tegen bij 721 stemmingen over raadsvoorstellen van het college: 

 

 Voor Voor-

G 

Voor-

Totaal 

% 

voor 

Tegen Tegen-

G 

Tegen-

Totaal 

% 

tegen 

Totaal 

stemmingen 

Samen Verder 74 5 79 94 4 1 5 6 841 

Ronduit Open 71 7 78 93 6 0 6 7 842 

CDA 66 5 71 87 9 2 11 13 82 

D66 72 6 78 94 4 1 5 6 833 

Progressief Akkoord 

Leudal 

68 4 72 86 9 3 12 14 844 

VVD 64 6 70 86 11 1 12 14 82 

Leudal Sociaal 60 4 64 84 9 3 12 16 765 
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1 De fractie Samen Verder stemde gesplitst bij de raadsvoorstellen 12 (6 voor, 1 tegen) en 49 (5 voor, 1 tegen). 

2 De fractie Ronduit Open stemde gesplitst bij de raadsvoorstellen 49 (2 voor, 2 tegen) en 51 (3 voor, 2 tegen). 

3 De fractie D66 stemde gesplitst bij het raadsvoorstel 68 (1 voor, 2 tegen). 

4 De fractie Progressief Akkoord Leudal stemde gesplitst bij de raadsvoorstellen 93 (1 voor, 1 tegen) en 95 (hondenbelasting; 1 voor, 1 tegen). 

5 De fractie Leudal Sociaal was afwezig in de raadsvergadering van 20 juli en stemde daardoor niet over 6 raadsvoorstellen van het college. 

 

Stemmingen over raadsvoorstellen van het college 

 Voor Tegen 

 2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 

Samen Verder 94 % 100 % 100 % 99 % 6 % 1 % 0 % 1 % 

Ronduit Open 93 % 100 % 97 % 96 % 7 % 1 % 3 % 4 % 

CDA 87 % 90 % 95 % 90 % 13 % 10 % 5 % 14 % 

D66 94 % 100 % 100 % 97 % 6 % 0 % 3 % 3 % 

Progressief  

Akkoord Leudal 

86 % 88 % 85 % 85 % 14 % 15 % 15 % 15 % 

VVD 86 % 88 % 88 % 85 % 14 % 12 % 12 % 15 % 

Leudal Sociaal 84 % 89 % 88 %  92 % 16 % 11 % 12 % 8 % 
 

 

NB. De coalitie wordt/werd gevormd door: 

➢ In 2021: Samen Verder + Ronduit Open + D66 

➢ In 2020: Samen Verder + Ronduit Open + D66 

➢ In 2019: Samen Verder + Ronduit Open + D66 

➢ In 2018: (vanaf 1 januari) Samen Verder + Ronduit Open respectievelijk (vanaf 29 maart) Samen 

Verder + Ronduit Open + D66 

 

1.1.7. Ingekomen stukken 

Alle aan de gemeenteraad gerichte stukken worden op de zogenoemde ‘lijst van ingekomen 

stukken’ van de eerstvolgende raadsvergadering geplaatst (om van daaruit naar behoefte 

te worden doorgeleid voor behandeling in bijvoorbeeld een raadscommissievergadering dan 

wel om ze voor kennisgeving aan te nemen). Daarbij worden twee categorieën stukken on-

derscheiden, namelijk (a) stukken afkomstig van het college, van individuele collegeleden 

dan wel van de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan en (b) overige stukken (stuk-

ken van met name burgers, bedrijven, verenigingen en andere overheden). 

 

Herkomst ingekomen stukken Aantal % 

College, collegeleden, burgemeester 179 29 

Burgers, bedrijven, verenigingen, overige 433 71 

totaal 612 100 

 

 In 2020 bedroegen de aantallen: 184 collegestukken etc. (30 %) en 421 overige 

ingekomen stukken (70 %). 

Dit jaar is de hoeveelheid college-informatie + de informatie van burgers, bedrijven etc. 

richting de gemeenteraad zowel in aantal en daardoor ook procentueel gezien vrijwel gelijk 

gebleven aan 2020. 

 
1.1.8. Amendementen en moties 

Tijdens de raadsvergaderingen zijn amendementen ingediend om op die manier te probe-

ren anders te laten besluiten dan (meestal door het college) is voorgesteld.  
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Daarnaast zijn er moties ingediend naar aanleiding van een voorliggend raadsvoorstel (dit 

zijn ‘gewone’ moties) en geheel op zichzelf staande moties (dit zijn moties ‘vreemd aan de 

orde van de dag’). 

 

1.1.8.1. Amendementen 

Er werden 23 stemmingen (in 2020: 21) over amendementen uitgebracht. 

10 amendementen werden aangenomen en 13 werden verworpen. 

Er werden ook 2 amendementen, gehoord hebbende de beraadslagingen, ingetrokken. 

 

Fractie Aantal pogingen om raads-

voorstellen (met andere  

fracties) te amenderen 

Waarvan 

geslaagd 

Waarvan 

niet geslaagd 

Samen Verder 7 7 0 

Ronduit Open 16 8 8 

CDA 4 2 2 

D66 9 5 4 

Progressief Akkoord 

Leudal 

1 1 0 

VVD 2 1 1 

Leudal Sociaal 2 2 0 

Ingetrokken amendementen zijn in deze tabel niet verdisconteerd. 

 

Een volledig overzicht van de ingediende amendementen vindt u in de tabel van bijlage A. 

 

1.1.8.2. Moties 

Er werden 43 stemmingen (in 2020: 18) over moties uitgebracht, waarvan 17 moties die 

bij raadsvoorstellen werden ingediend + 26 moties ‘vreemd’ (die dus losstaan van raads-

voorstellen). 

30 moties werden aangenomen, 10 moties werden verworpen, 2 moties werden gehoord de 

beraadslagingen ingetrokken en 1 motie werd gehoord de beraadslagingen aangehouden.  

 

Fractie Aantal moties 

bij raadsvoorstellen 

(mede) ingediend 

Waarvan 

aangenomen 

Waarvan 

verworpen 

Samen Verder 4 4 0 

Ronduit Open 5 4 1 

CDA 9 8 1 

D66 5 4 1 

Progressief Akkoord 

Leudal 

2 1 1 

VVD 1 1 0 

Leudal Sociaal 3 2 1 
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Fractie Aantal ‘moties 

vreemd’ (mede) 

ingediend 

Waarvan 

aangenomen 

Waarvan 

verworpen 

Samen Verder 8 8 0 

Ronduit Open 13 10 3 

CDA 5 4 1 

D66 5 5 0 

Progressief Akkoord 

Leudal 

7 6 1 

VVD 6 3 3 

Leudal Sociaal 10 8 2 

Ingetrokken en aangehouden moties zijn in deze tabel niet verdisconteerd. 

 

Een volledig overzicht van de ingediende moties vindt u in de tabel van bijlage B. 

 

Aan het einde van het jaar zijn nog 20 moties als niet afgehandeld te beschouwen:  

1 uit 2017, 5 uit 2020 en 14 uit 2021. 

 
1.1.9. Ervaring als raadslid 

De ervaring die de huidige 25 raadsleden als raadslid, let wel: binnen Leudal (dus vanaf 1 

januari 2007), hebben opgedaan loopt uiteen. De gemiddelde ervaring per fractie is (ultimo 

dit jaar) minimaal 6,4 jaar (D66), maximaal is dat 9,5 jaar (Samen Verder en Ronduit 

Open). 

 

Betrekken we de ervaring er bij die raadsleden vóór het ontstaan van de gemeente Leudal 

hebben opgedaan als raadslid, dan verschilt de gemiddelde ervaring (ultimo dit jaar) per 

fractie veel meer: van minimaal 7,4 jaar (CDA) tot maximaal 15,5 jaar (Samen Verder).  

 

 Aantal leden 

in de fractie 

ultimo 2021 

Gemiddeld aantal  

jaren ervaring fractie-

leden als raadslid1 

Gemiddeld aantal jaren 

ervaring fractieleden als 

raadslid binnen Leudal2 

  1jan21 31dec21 1jan21 31dec21 

Samen Verder 7 15,5 15,5 9,5 9,5 

Ronduit Open 5 12,6 13,6 8,5 9,5 

CDA 5 6,4 7,4 6,4 7,4 

D66 3 6,7 7,7 5,4 6,4 

Progressief  

Akkoord Leudal 

2 7,7 8,7 6,2 7,2 

VVD 2 10,6 11,6 6,3 7,3 

Leudal Sociaal 1 6,8 7,8 6,8 7,8 

1. Deze ervaring strekt zich, naast ervaring in Leudal, ook uit tot raadslidmaatschappen in één of meer van de rechtsvoorgangers van de  gemeente Leudal +  

    eventuele ervaring als raadslid in een gemeente elders. 

2. Deze ervaring is opgedaan in de gemeente Leudal vanaf de datum van haar ontstaan: 1 januari 2007. 
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Hieronder een tabel met een individuele top 10 van (zowel zittende als niet meer zittende)  

raadsleden qua ervaring:  

• een top 10 qua ervaringen als raadslid van (alleen) de gemeente Leudal + 

• een top 10 qua ervaringen (vanaf 1958) als raadslid überhaupt (als raadslid van Leudal 

en/of als raadslid van één van haar rechtsvoorgangers (eventueel aangevuld met erva-

ring opgedaan als raadslid in een andere gemeente). 

Geel gemarkeerd zijn ex-raadsleden 

 

Ervaring als raadslid alleen binnen Leudal1 Ervaring als raadslid binnen Leudal en/of 

rechtsvoorgangers en/of andere gemeenten2 

Top 10 Ja-

ren 

Top 10 Jaren 

  1.   M. (Thieu) Wagemans 15,0 1.   J. (Jo) Beeren  39,5 

  2.   L. (Leon) Linssen 14,8 2.   P. (Pieter) van Melick 35,5 

  2.   P. (Peter) van Melick 14,8 3.   G. (Sjra) Vermeulen 34,4 

  4.   A. (Anita) van Vlodrop 13,5 4.   G. (Gerrit) van Heusden 32,3 

  5.   H. (Berry) Hermans 13,2 5.   W. (Wim) Schreurs 31,8 

  6.   M. (Ria) Teluij 12,2 6.   H. (Hen) Sleven 31,4 

  7.   H. (Heleen) Wijers 12,1 7.   M. (Thieu) Wagemans 30,9 

  8.   H. (Hen) Sleven 11,8 8.   W. (Wiel) van Heugten 27,5 

  9.   A. (André) Kierkels 11,8 8.   G. (Sjra) van Horne 27,5 

10.   R. (Ad) Thomassen 10,8 10. M. (Thieu) Geraets 27,5 

 

1. Het aantal jaren dat iemand raadslid is geweest in de gemeente Leudal, dus vanaf 1 januari 2007 t/m 31 december 2021. 

2. Het aantal jaren dat iemand raadslid is geweest in de gemeente Leudal + in haar rechtsvoorgangers (de gemeenten waaruit de  gemeente Leudal is ontstaan) en 

    eventueel in een gemeente elders in Nederland, gerekend vanaf 2 september 1958 (= start  zittingsperiode 1958-1962) t/m 31 december 2021. 

NB. Tot 14 maart 2002 (als gevolg van Wet dualisering gemeentebestuur d.d. 7 maart 2002) waren wethouders tevens raadslid, daarna kon dat niet meer  

      (behoudens in een tweetaluitzonderingssituaties genoemd in artikel 36b, tweede lid, van de Gemeentewet).  

 

Tenslotte nog een tabel met een individuele top 10 van alle personen die wethouder zijn 

geweest, met dien verstande dat zij ten minste ooit wethouder of raadslid zijn geweest 

binnen de gemeente Leudal. 

 

Geel gemarkeerd zijn ex-wethouders 

 

Top 10 aantal jaren wethouder 

binnen Leudal1 

Jaren Top 10 aantal jaren wethouder 

vanaf zittingsperiode 1958-19622 

Jaren 

1.   P. (Piet) Verlinden 12,1 1.   A. (Arno) Walraven 20,7 

2.   A. (Arno) Walraven 9,9 2.   P. (Piet) Verlinden 16,9 

3.   M. (Mart) Janssen 6,5 3.   H. (Hen) Sleven 15,7 

4.   P. (Paul) Vogels 6,0 4.   J. (Jo) Beeren 12,3 

5.   S. (Stan) Backus 5,8 5.   J. (Jo) Smolenaars   7,6 

6.   R. (Robert) Martens 3,6 6.   M. (Mart) Janssen   6,5 

7.   H. (Huub) van Bogget 3,2 7.   P. (Paul) Vogels   6,0 

7.   P. (Pieter) Jeurgens 3,2 8.   S. (Stan) Backus   5,8 

7.   H. (Hen) Sleven 3,2 9.   P. (Pieter) Jeurgens   5,3 

10.   J. (Joerie) Minses 2,9 10. J. (Jan) Custers   4,8 

10. J. (Jo) Smolenaars 2,9   

 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=II&hoofdstuk=III&artikel=36b&z=2019-01-01&g=2019-01-01
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1. Deze personen hebben deze wethoudersjaren vervuld vanaf het ontstaan van de gemeente Leudal dus, in de periode vanaf 1 januari 2007. 

2. Deze personen moeten ten minste óók raadslid óf wethouder van de gemeente Leudal zijn geweest (dus raadslid of wethouder in de periode vanaf 1 januari  

   2007). Als zij raadslid of wethouder van Leudal zijn geweest, dan telt hun eventuele wethouderschap van vóór 1 januari 2007 (dus van een voorgaande  

    gemeente) hier mee. Hier kan dus een persoon staan die géén wethouder in Leudal is geweest maar wel raadslid in Leudal + wethouder in een vorige / andere 

    gemeente. 

NB. Indien het aantal dagen ervaring exact gelijk is wordt dat met een gelijk klassering geduid (bijv. 6e ,6e, 5e of 9e,98e).  

      Verschillen de hoeveelheid dagen maar is het in jaren afgerond uitgedrukt hetzelfde dan is de klassering ongelijk. 

 

1.1.10. Leeftijd raadsleden 

De gemiddelde leeftijd van de 25 raadsleden bedraagt aan het einde van dit jaar 55,3 jaar. 

 

Per raadsfractie bedragen die gemiddelden ‘van oud naar jong’ (afgerond op dichtstbijzijn-

de hele getallen): fractie Leudal Sociaal: 85 jaar, fractie Progressief Akkoord Leudal: 62 

jaar, fractie Samen Verder: 62 jaar, fractie Ronduit Open: 56 jaar, fractie D66: 48 jaar, 

fractie CDA: 45 jaar en fractie VVD: 45 jaar. 

  

Leeftijdsklasse Aantal raadsleden 

ultimo 2021 

Jonger dan 20 jaar 0 

20 t/m 29 jaar 4 

30 t/m 39 jaar 1 

40 t/m 49 jaar 3 

50 t/m 59 jaar 6 

60 t/m 69 jaar 7 

70 jaar en ouder 4 

 

1.1.11. Aanwezigheid publiek 

Normaal gesproken wordt in het jaarverslag op deze plaats melding gemaakt van de hoe-

veelheid publiek dat minimaal, maximaal en gemiddeld een raadsvergadering heeft bijge-

woond. Dat heeft voor dit jaar geen zin omdat, afgezien van de raadsvergaderingen van 28 

september en 2 en 9 november, alle raadsvergaderingen zonder publiek op de tribune zijn 

gehouden vanwege de landelijke en regionale coronavirus maatregelen. 

 

Jaar Gemiddelde aanwezig-

heid publiek per avond 

2012 20 

2013 26 

2014 40 

2015 26 

2016 24 

2017 36 

2018 28 

2019 31 

2020 n.v.t. 

2021 n.v.t. 

 

1.1.12. Uitzendingen raadsvergaderingen 

Beeld en geluid van openbare raadsvergaderingen worden via de lokale tv en via internet 

verspreid. 
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Lokale tv + Internet 

De lokale omroep ML5 uit Heythuysen verzorgt live uitzendingen van de openbare raads-

vergaderingen.  

Abonnees met een Ziggo-aansluiting, die wonen in de gemeente Leudal (en o.a. in één 

van de overige 6 Midden-Limburgse gemeenten), kunnen via het digitale kanaal 42 of het 

analoge kanaal 22+ naar ML5 kijken. Zie daarover de informatie op het internetadres van 

de omroep (www.ml5.nl). 

 

De gemeente Leudal stelt het video-signaal van de raadsvergadering, door tussenkomst 

van het bedrijf Company Webcast uit Capelle aan den IJssel, tevens beschikbaar via in-

ternet. Zie https://channel.royalcast.com/leudal of klik hierop. Daardoor kunnen belang-

stellenden, wereldwijd, openbare raadsvergaderingen van onze gemeente volgen. Dat kan 

zowel live als achteraf (per agendapunt en daarbij ook nog per spreker) via een ‘archief 

van vergaderingen’. Het terugkijken kan al direct na afloop van een raadsvergadering. 

 

Dit jaar kende als bijzonderheid dat 7 van de 8 raadsvergaderingen geheel digitaal 

plaatsvonden, via videoconferencing. Maar ook die vergaderingen konden via het internet, 

via een zogenoemde stream door tussenkomst van het bedrijf Company Webcast uit Ca-

pelle aan den IJssel, live aan het publiek worden getoond. Dat bedrijf leverde ook een 

stream aan lokale omroep ML5 in Heythuysen voor het uitzenden van de raadsvergade-

ringen via haar lokale tv-kanaal. 
 

Hoeveel bekijks  

• Lokale tv: Omroep ML5 heeft geen kijkcijfers tot haar beschikking. 

• Internet: De kijkcijfers, per ultimo 2021, m.b.t. het via internet – zowel live als achter-

af - bekijken van (delen van) de raadsvergaderingen dit jaar luiden als volgt (nb. het 

cijfer van ‘achteraf kijkers’ naar raadsvergaderingen van - met name het pas voorbije 

jaar - 2021 kan de komende jaren nog oplopen). 

Raad Live kijkers1  Achteraf kijkers 

  Aantal personen 

webcast minimaal  

1 minuut bekeken 

Aantal personen dat 

player heeft geopend 

12 januari 84 125 660 

14 januari (heel kort) 23 55 409 

  9 februari 42 71 328 

16 maart 67 102 434 

20 april 143 190 742 

   1 juni 43 78 278 

13 juli 80 129 602 

20 juli (uitloop van 13) 43 95 285 

28 september 105 171 571 

  2 november (begroting) 42 69 346 

  9 november 79 125 504 

14 december 99 163 592 

21 december (uitloop 14) 143 169 434 

21 december (extra) 108 132 324 

totaal 1101 1674 6509 

gemiddeld 79 120 465 

1 het gaat hier - per raadsvergadering - om unieke kijkers. 

https://www.ml5.nl/ontvangst/
https://channel.royalcast.com/leudal
https://channel.royalcast.com/leudal
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Het gemiddeld aantal (via internet) live kijkers dit jaar (79) is met 61 afgenomen t.o.v. vo-

rig jaar (140), een daling van 44 %. 

 

1.1.13. Kosten tv- en internetuitzendingen 

Met ingang van 1 februari 2020 heeft de gemeente, voor de duur van 4 jaar, zowel een 

overeenkomst met omroep ML5 uit Heythuysen als met Company Webcast uit Capelle aan 

den IJssel om de live-uitzending via de lokale tv (verzorgd door ML5) respectievelijk de 

doorgifte van het videosignaal via internet (verzorgd door Company Webcast) mogelijk te 

maken. 

 

Dit jaar was voor de tv- en internetuitzendingen voor de diensten van omroep ML5 + 

Company Webcast, een bedrag geraamd van € 30.000.  

 

De werkelijke kosten bedroegen: 

 

• Voor omroep ML5  € 12.500 opgebouwd als volgt: 

➢ Uitzenden 5 raadsvergaderingen vanuit de raadzaal: € 4.250 

➢ Uitzenden 9 raadsvergaderingen via van Company Webcast verkregen stream vanwege 

videoconferencing: € 8.250 

 

• Voor Company Webcast  € 14.966, opgebouwd als volgt: 

➢ Jaarlijks abonnement + Gebruiksrecht decoder + Ondertiteling achteraf +  

Archief videobeelden: € 8.966 

➢ 8 streams (vanwege twee op één avond) voor 9 digitale raadsvergaderingen: € 6.000 

 

NB. Ook elf digitale raadscommissievergaderingen en raadsinformatiebijeenkomsten 

      zijn met behulp van Company Webcast via internet uitgezonden, de kosten daarvan 

      (€ 8.250) zijn niet in het vorenstaande overzicht van kosten van raadsvergadering- 

      en vermeld. 

 

• Voor Foxx Roermond (‘Houben Mediatechniek’): € 1.270, vanwege herstel- en instel-

lingswerkzaamheden aan de apparatuur in de raadzaal. 

 

In totaal (vanwege raadsvergaderingen) derhalve: € 28.736. 

 

Alle bedragen zijn exclusief btw. 
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Jaar Kosten tv- en internetuitzen-

dingen raadsvergaderingen 

2011 € 33.877 

2012 € 31.470 

2013 € 35.750 

2014 € 40.542 

2015 € 32.500 

2016 € 39.6751 

2017 € 35.665 

2018 € 27.135 

2019 € 33.217 

2020 € 27.502 

2021 € 28.736 

1 Rekening houdend met een uitgave die in 2020 voor 4 jaar is geschied dient dit jaarbedrag van € 27.502, voor de vergelijking met de voorgaande jaren,   

   eigenlijk zo’n € 3.000 lager te worden gezien.  

 

1.1.14. Samenstelling gemeenteraad 

De samenstelling van de gemeenteraad wijzigde in januari door het vertrek, per 14 janu-

ari, van de heer M. Graef (Samen Verder) vanwege zijn benoeming tot wethouder. 

De heer J. Engelen volgde hem op als raadslid. 

 

 
Op de foto (genomen op 5 november 2019) de gemeenteraad, inclusief raadsvoorzitter 
burgemeester Schmalschläger.  
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Staand, van links naar rechts:  

Heleen Wijers, Anita van Vlodrop, André Kierkels, Peter van Melick, Hen Sleven, John Nouwen,  

Thieu Wagemans, (burgemeester / raadsvoorzitter) Désirée Schmalschläger, Evert Franzen,  

Dirk Voermans, Richard Verheul, Pieke Houben (raadslid t/m 29 september 2020), Jordi Vissers,  

Leon Linssen, Joost van der Stappen en Berry Hermans. 

 

Zittend, van links naar rechts:  

Iris Schors, Gerry Teeuwen, Michel Graef (raadslid t/m 14 januari 2021), Nadine Alofs, Rob Flinsen-

berg, Jordi Custers, Ad Thomassen, Ellie van Tilburg, Hilde Glessner en Huub van Helden. 

 

Sinds 29 september 2020 is Jack Coolen raadslid i.p.v. Pieke Houben. 

 

 

 

 

 

Sinds 14 januari 2021 is Jan Engelen raadslid i.p.v. Michel Graef. 
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1.2. De commissies 
 

De gemeentelijke vergaderstructuur kent drie raadscommissies:  

de commissie sociaal (vergadert op maandagen), de commissie fysiek (vergadert op dins-

dagen) en de commissie bestuur en middelen (vergadert op woensdagen). Deze commis-

sies vergaderen twee weken voorafgaande aan een raadsvergadering. 

 

De raad heeft in de ‘Verordening op de raadscommissies 2014’ het maximum aantal leden 

dat een fractie, per raadscommissie, mag aanwijzen, bepaald volgens de volgende formu-

le: per twee raadsleden in een raadsfractie één commissielid per raadscommissie met een 

maximum van drie commissieleden per raadscommissie en een minimum van één com-

missielid per raadscommissie. 

Op grond van die formule zijn per raadscommissie 11 commissieleden toegestaan. 

Commissieleden mogen zowel raadsleden zijn als niet-raadsleden, de fractie bepaalt zelf 

wie commissielid wordt en bepaalt ook wie eventueel waarneemt. 

 

De voorzitter van een commissie wordt door de gemeenteraad benoemd en moet, op 

grond van artikel 82, vierde lid, uit z’n midden komen (op 3 november heeft de Tweede 

Kamer een initiatiefwetsvoorstel, nummer 35.397, aangenomen dat mogelijk gaat leiden 

tot een wijziging van de Gemeentewet waardoor voortaan ook niet-raadsleden mogen 

worden benoemd als voorzitter van een raadscommissie. De Eerste Kamer heeft de  

plenaire behandeling op 29 maart 2021 aangehouden). 

 

Een commissievoorzitter is niet tevens lid van de commissie. 

De commissie wijst uit haar midden zelf een waarnemend voorzitter aan. 

 

Ultimo 2021 kennen de drie commissies de volgende aantallen:  

(R=raadsleden; N-R = niet-raadsleden) 

 

 Commissie SL Commissie FK Commissie BM 

 R N-R R N-R R N-R 

Samen Verder 2 1 2 1 1 2 

Ronduit Open 0 2 1 0 1 1 

CDA 0 1 0 2 0 1 

D66 1 0 0 1 1 0 

Progressief Akkoord 

Leudal 

0 1 1 0 0 1 

VVD 0 1 1 0 1 0 

Leudal Sociaal 1 0 1 0 1 0 

subtotaal 4 6 6 4 5 5 

totaal 101 102 101 

 
1. De fractie CDA kent ultimo dit jaar zowel in de commissie sociaal als in de commissie bestuur en middelen een vacature. 

2. De fractie Ronduit Open kent een vacature in de commissie fysiek. 

  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=II&hoofdstuk=V&artikel=82&z=2021-01-01&g=2021-01-01
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35397_initiatiefvoorstel_van_den
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Commissie Gemiddelde  

vergaderduur 

Absolute 

vergaderduur 

Commissie sociaal 1 uur + 38 minuten 13 uur +   0 minuten 

Commissie fysiek 2 uur + 36 minuten 20 uur + 50 minuten 

Commissie bestuur 

en middelen 

1 uur + 37 minuten 14 uur + 29 minuten 
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1.2.1. Commissie sociaal 

 

1.2.1.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

Er werd op 8 avonden een openbare commissievergadering gehouden.  

5 vergaderingen vonden digitaal, via videoconferencing (Pexip/Kinly, met behulp van 

Company Webcast) plaats (25 januari + 1 maart + 8 april + 17 mei + 29 november). 

3 vergaderingen vonden fysiek in de raadzaal plaats (28 juni + 13 september + 18 okto-

ber). 

De kortste vergadering duurde 48 minuten (25 januari), de langste vergadering duurde  

2 uur en 5 minuten (1 maart).   

Over geheel het jaar duurde een vergadering gemiddeld 1 uur en 38 minuten.  

In absolute zin heeft de commissie dit jaar 13 uur precies vergaderd. 

 

Overzicht over 10 jaren 

 

Jaar Gemiddelde vergaderduur Absolute vergaderduur 

2012 2 uur + 40 minuten 24 uur +   0 minuten 

2013 2 uur+  48 minuten 22 uur + 20 minuten 

2014 2 uur + 35 minuten 18 uur + 10 minuten 

2015 2 uur + 53 minuten 26 uur +   0 minuten 

2016 2 uur + 51 minuten 19 uur + 59 minuten 

2017 2 uur +   4 minuten 18 uur + 40 minuten 

2018 1 uur + 37 minuten 12 uur + 55 minuten 

2019 1 uur + 50 minuten 14 uur + 40 minuten 

2020 1 uur + 32 minuten 9 uur + 10 minuten 

2021 1 uur + 38 minuten       13 uur +   0 minuten 

2012-2021 2 uur + 15 minuten 17 uur + 53 minuten (gem.) 

 

1.2.1.2. Gaande en komende leden 

Per 24 juni vertrok niet-raadslid mevrouw A. Creemers-de Corti uit Baexem als CDA-

commissielid. Haar vacature is nog niet ingevuld. 

Per 24 augustus vertrok niet-raadslid mevrouw J. Schreurs-Zijlstra uit Buggenum als 

commissielid namens Samen Verder naar de commissie bestuur en middelen.  

De heer M. Verschuuren uit Heibloem volgde haar die dag op in de commissie sociaal. 

Per 22 september vertrok niet-raadslid M. Bultman-Verheijden als commissielid namens 

Ronduit Open. Zij werd die dag in de commissie opgevolgd door mevrouw J. van Bakel uit 

Ell. 

 

1.2.1.3. Presentie 

De aanwezigheid van commissieleden en anderen, gedurende de 8 avonden waarop een 

commissievergadering werd gehouden, luidt als volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 presenties in commissie sociaal 

Samen Verder 22 van 24 (  92 %), 1x waarnemer 

Ronduit Open 14 van 16 (  88 %), 2x waarnemer 

CDA 12 van 16 (  75 %), 1x waarnemer 

D66   8 van   8 (100 %) 

Progressief Akkoord Leudal   8 van   8 (100 %), 8x waarnemer 

VVD   7 van   8 (  88 %), 1x waarnemer 

Leudal Sociaal   6 van   8 (  75 %) 
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Alle politieke groeperingen waren in elke commissievergadering door een commissielid of 

een waarnemer vertegenwoordigd, behalve de VVD (op 29 november) en Leudal Sociaal 

(op 8 april en 28 juni). 

Totaal kwam de presentie van de commissieleden (inclusief hun waarnemers) uit op 88 % 

(77 van 88 maximaal mogelijke presenties). 

 

De aantallen presenties voor de commissievoorzitter + de commissiegriffier luiden respec-

tievelijk 63 % (5/8) en 100 % (8/8). 

Twee van de acht vergaderingen werden voorgezeten door waarnemend voorzitter de 

heer J. van den Beuken + één vergadering werd voorgezeten door waarnemend commis-

sielid (raadslid) mevrouw H. Glessner, omdat voorzitter mevrouw N. Alofs op die drie 

avonden afwezig was. 

 

Van de zes collegeleden wordt niet per se verwacht dat zij elke commissievergadering 

bijwonen, maar wel als er onderwerpen uit hun portefeuille (van enige importantie) op de 

agenda van die commissievergadering staan. De vergaderingen van de commissie sociaal  

worden vanwege die portefeuilleverdeling normaal gesproken bijgewoond door wethouder 

M. Janssen maar geregeld ook door de wethouders S. Backus en R. Martens. 

 

Hun presentie was dit jaar als volgt:  

• wethouder Janssen was 8 van de 8 keer aanwezig; 

• wethouder Backus was 5 van de 8 keer aanwezig; 

• wethouder Martens was 6 van de 8 keer aanwezig. 

 

NB 1. Commissieleden mogen zich in geval van verhindering laten waarnemen door  

 iemand die door de fractie daarvoor (ad hoc) wordt aangewezen. Ingeval van waar- 

 neming wordt dat als een presentie gerekend. 

NB 2. Een gedeeltelijke aanwezigheid tijdens een commissievergadering is als aanwezig 

 gerekend. 

 

1.2.1.4. Waarover is er zoal gesproken ? 

In commissievergaderingen worden standaard de raadsvoorstellen voor besproken. Voor 

een overzicht daarvan zie paragraaf 1.1.4.  

Tevens stuurt wethouder M. Janssen geregeld schriftelijke mededelingen naar de commis-

sie om de commissieleden in de gelegenheid te stellen eventuele mondelinge vragen te 

stellen. 

Daarnaast sprak de commissie sociaal in hoofdzaak over de volgende 14 agendapunten: 

1. Maatregelen beheersing kosten abonnementstarief Wmo 

2. E-mail Stichting Heykeshoeve te Ell over beëindiging contract 

3. Presentatie bibliotheekwerk 

4. Ontwikkelingen ’t Maasveld in Neer 

5. Stand van zaken financieel evenwicht in het sociaal domein 

6. Sluiting basisschool Kelpen-Oler 

7. Presentatie project buurt / sport / cultuur coach 

8. Terugkoppeling raadswerkgroep behoud kleine scholen 

9. E-mail gemeente Eindhoven met motie raad 16 maart 2021 met pleidooi voor hoger  

minimumloon 

10. Presentatie burgerinitiatief 100 jaar Hornerheide 

11. Kwartaalrapportage plan van aanpak evenwicht in het sociaal domein 

12. Presentatie integraal kindcentrum Leudal West 

13. Presentatie sportevenemententerrein ’t Maasveld in Neer 
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14. Presentatie regionaal project doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke 

opvang 1 januari 2022 

 

1.2.1.5. Inspreken door derden 

In elke openbare commissievergadering bestaat een mogelijkheid om de commissie toe te 

spreken over een geagendeerd inhoudelijk onderwerp (en bijv. niet over ingekomen stuk-

ken of mededelingen). Tijdens besloten commissievergaderingen zal in beginsel die gele-

genheid niet worden gegeven.  

 

Door de coronavirusmaatregelen kon alleen tijdens de commissievergadering van 18 okto-

ber fysiek worden ingesproken, tijdens de commissievergaderingen van 28 juni en 13 sep-

tember kon dat alleen schriftelijk en tijdens de overige 5 vergaderingen kon dat via video-

conferencing. 

 

In 2 van de 8 commissievergaderingen (1x op 8 april en 2x op 18 oktober) is door in totaal 

3 personen ingesproken. Het betrof de volgende 2 onderwerpen: 

- sluiting basisschool Kelpen-Oler; 

- raadsvoorstel Voteren voorbereidingskrediet uitwerking initiatief Dorpsoverleg Itter Laeftj 

  voor toekomstbestendig dorpshuis Neeritter (2x). 

 

1.2.1.6. Publiek 

Normaal gesproken wordt in het jaarverslag op deze plaats melding gemaakt van de hoe-

veelheid publiek dat een commissievergadering sociaal in de vergaderzaal (doorgaans: de 

raadzaal) bijwoonde. Dat moet voor dit jaar anders worden weergegeven omdat alleen de 

commissievergadering van 18 oktober met publiek op de tribune is gehouden (vanwege de 

landelijke en regionale coronavirus maatregelen). 

 

datum vorm vergadering digitaal publiek fysiek publiek 

25 januari videoconferencing 20  

1 maart  videoconferencing 28  

8 april videoconferencing 25  

17 mei videoconferencing 22  

28 juni fysiek, zonder publiek 16  

13 september fysiek, zonder publiek 15  

18 oktober fysiek 18 7 

29 november videoconferencing 36  

 

1.2.1.7. Uitgekeerd presentiegeld 

De commissieleden, niet zijnde ook raadslid, kregen per persoon per bijgewoonde commis-

sievergadering een bedrag van € 87,23 uitgekeerd. Dit jaar is voor het bijwonen van de 

commissievergaderingen sociaal een bedrag van € 3.315 (in 2020: € 4.803) aan presentie-

geld uitgekeerd. 
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 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Samen Verder € 611 € 1323 € 1119 € 1039 €  1279 €  838 

Ronduit Open € 1047 € 1323 € 1039 € 1199 €  639 €  686 

CDA € 1134 € 998 €   719 €   879 €  559 €  457 

D66 € 0 €     0 €   320 €   639 €  400 €    76 

Progressief  

Akkoord Leudal 

€ 0 € 497 €   240 €   479 €  479 €  229 

VVD € 523 € 662 €   400 €   479 €  400 €  533 

Leudal Sociaal € 0 €     0 €     0 €   160 €  719 n.v.t. 

Totaal € 3315 € 4803 € 3836 € 4875 €  4475 €  2819 

NB. De tabel bevat afrondingsverschillen. 
 

Daar zowel raadsleden als niet-raadsleden zitting mogen hebben in een commissie, maar alleen  

niet-raadsleden recht op presentiegeld hebben, zegt de hoogte (of de toename dan wel afname t.o.v. 

andere jaren) natuurlijk iets over de aanwezigheid van niet-raadsleden maar óók mogelijk over het  

belang om met raadsleden in zo’n commissie vertegenwoordigd te zijn. 

 

1.2.1.8. Samenstelling eind 2021 

Ultimo 2021 is de samenstelling als volgt. 

 

De commissie sociaal heeft mevrouw Nadine Alofs (raadslid, CDA; foto hieronder links) als 

voorzitter en de heer John Lommen (raadsadviseur) als commissiegriffier: 

 

  

 

De heer John van den Beuken (CDA) is door de commissie aangewezen als waarnemend 

commissievoorzitter. 

De commissie heeft ultimo 2021: 10 leden (van de maximaal 11 mogelijke). 

De politieke groepering Samen Verder mag drie commissieleden hebben, Ronduit Open en 

het CDA elk twee en de overige politieke groeperingen D66, Progressief Akkoord Leudal, 

VVD en Leudal Sociaal mogen elk één lid hebben. Feitelijk is de samenstelling als volgt: 

 

- Samen Verder, v.l.n.r. mevrouw Anita van Vlodrop (raadslid), de heer  

  Jan Engelen (raadslid) en de heer Maarten Verschuuren: 
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- Ronduit Open, v.l.n.r. de heer Ger Laemers en mevrouw Jolanda van Bakel: 

  

 

- CDA, de heer John van den Beuken (de fractie kent één vacature commissielid): 

  
 

- D66, mevrouw Iris Schors (raadslid): 

 
 

- Progressief Akkoord Leudal, de heer Pieter Beerens: 

 

 

- VVD, mevrouw Marjolijn Ouwerkerk: 
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- Leudal Sociaal, de heer Richard Verheul (raadslid): 
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1.2.2. Commissie fysiek 

 

1.2.2.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

 

Er werd op 8 avonden een openbare commissievergadering gehouden.  

5 vergaderingen vonden digitaal, via videoconferencing (Pexip/Kinly, met behulp van 

Company Webcast) plaats (26 januari + 2 maart + 6 april + 18 mei + 30 november). 

3 vergaderingen vonden fysiek in de raadzaal plaats (29 juni + 14 september + 19 okto-

ber). 

 

De kortste vergadering duurde 1 uur en 45 minuten (18 mei), de langste vergadering 

duurde 3 uur en 10 minuten (6 april).   

Over geheel het jaar duurde een vergadering gemiddeld 2 uur en 36 minuten.  

In absolute zin heeft de commissie dit jaar 20 uur en 50 minuten vergaderd. 

 

Overzicht over 10 jaren 

 

Jaar Gemiddelde vergaderduur Absolute vergaderduur 

2012 2 uur + 33 minuten 25 uur + 30 minuten 

2013 2 uur + 33 minuten 22 uur + 54 minuten 

2014 3 uur + 10 minuten 25 uur + 17 minuten 

2015 3 uur + 27 minuten           31 uur +   1 minuut 

2016 2 uur + 42 minuten 24 uur + 22 minuten 

2017 3 uur +   3 minuten 24 uur + 24 minuten 

2018 2 uur + 48 minuten 25 uur + 15 minuten 

2019 2 uur + 26 minuten 19 uur + 28 minuten 

2020 2 uur + 20 minuten 13 uur + 39 minuten 

2021 2 uur + 36 minuten 20 uur + 50 minuten 

2012-2021 2 uur + 46 minuten 23 uur + 16 minuten (gem.) 

 

1.2.2.2. Gaande en komende leden 

  

Per 16 januari werd raadslid R. Thomassen (VVD) lid van de commissie in de vacature die 

het niet-raadslid de heer P. Ramaekers uit Roggel door z’n vertrek uit de commissie per 

14 december 2020 had achtergelaten. 

 

Per 14 juli beëindigde niet raadslid B. Grabert uit Horn zijn lidmaatschap van de commis-

sie voor de fractie Ronduit Open. De fractie heeft nog niet voorzien in het benoemen van 

een nieuw commissielid. 

 

Per 24 augustus vertrok raadslid mevrouw E. van Tilburg als commissielid namens Samen 

Verder naar de commissie bestuur en middelen. 

Mevrouw C. Vissers uit Horn volgde haar die dag op in de commissie fysiek. 

 

Per 17 oktober beëindigde raadslid A. Kierkels (D66) zijn lidmaatschap van de commissie. 

De heer R. Bastian uit Haelen volgde hem per die dag op in de commissie. 
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Per 13 december werd raadslid J. van der Stappen (Progressief Akkoord Leudal) lid van 

de commissie in de plaats van het niet-raadslid L. van Kessel uit Neeritter. 

 

 

 De foto is van de digitale commissievergadering fysiek van 1 december. 

 

1.2.2.3. Presentie 

            De aanwezigheid van commissieleden en anderen, gedurende de 8 avonden waarop een  

            openbare commissievergadering werd gehouden, luidt als volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alle politieke groeperingen waren in elke commissievergadering door een commissielid of  

 een waarnemer vertegenwoordigd, behalve de VVD (op 18 mei) en Leudal Sociaal  

 (op 6 april en 29 juni). 

 Totaal kwam de presentie van de commissieleden (inclusief hun waarnemers) uit op 83 %  

 (82 van 88 maximaal mogelijke presenties). 

 

 De aantallen presenties voor de commissievoorzitter + de commissiegriffier luiden  

 respectievelijk 100 % (8/8) en 100 % (8/8).  

 

 Van de zes collegeleden wordt niet per se verwacht dat zij elke commissievergadering 

 bijwonen, maar wel als er onderwerpen uit hun portefeuille (van enige importantie) op de 

 agenda van die commissievergadering staan. De vergaderingen van de commissie fysiek 

 worden vanwege die portefeuilleverdeling normaal gesproken door vier collegeleden  

 bijgewoond: de wethouders P. Verlinden, M. Graef, S. Backus en R. Martens. 

 

  

 presenties in commissie fysiek 

Samen Verder 23 van 24 (  96 %) 

Ronduit Open 15 van 16 (  94 %), 3 x waarnemer 

CDA 15 van 16 (  94 %), 2 x waarnemer 

D66   8 van  8  (100 %) 

Progressief Akkoord Leudal   8 van  8  (100 %), 8 x waarnemer 

VVD   7 van  8  (  88 %) 

Leudal Sociaal   6 van  8  ( 75 %) 
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 Hun presentie was dit jaar als volgt:  

• wethouder Verlinden was 6 van de 8 keer aanwezig; 

• wethouder Graef was 8 van de 8 keer aanwezig; 

• wethouder Backus was 6 van de 8 keer aanwezig; 

• wethouder Martens was 6 van de 8 keer aanwezig. 

 

NB 1. Commissieleden mogen zich in geval van verhindering laten waarnemen door  

 iemand die door de fractie daarvoor (ad hoc) wordt aangewezen. Ingeval van waar- 

 neming wordt dat als een presentie gerekend. 

NB 2. Een gedeeltelijke aanwezigheid tijdens een commissievergadering is als aanwezig 

 gerekend. 

 

1.2.2.4. Waarover is er zoal gesproken ? 

In commissievergaderingen worden standaard de raadsvoorstellen voor besproken. Voor 

een overzicht daarvan zie paragraaf 1.1.4.  

Naast raadsvoorstellen sprak de commissie fysiek in hoofdzaak over de volgende 35 agen-

dapunten: 

1. Bespreken legaliteit gebouwde loods nabij Bosserstraat 28 in Ittervoort 

2. Bespreken e-mail J. Aben (en 2 anderen) te Grathem 12 november 2020 over bouwen 

10 à 15 woningen op sportvelden aan Sportlaan in Grathem onder ‘collectief particulier 

opdrachtgeverschap’ 

3. Bespreken portefeuillehoudermededeling wethouder P. Verlinden 19 november 2020 

over mogelijke oprichting bedrijf op bedrijventerrein Zevenellen in Buggenum / Haelen 

door RWE te Essen (D) voor inpandig omzetten afval-reststromen tot grondstofpellets 

4. Bespreken 3 ingekomen raadsstukken over opstellen beleid woningbouw Pater van 

Donstraat in Heibloem + positie gemeenschapsraad Heibloem + verplaatsing gemeen-

schapshuis De Klokkestoel  

5. Consulteren commissie over concept Regionale Energie Strategie 1.0 Noord- en Mid-

den-Limburg 

6. Bespreken klachtmelding over rookoverlast van Verdonschot Wonen en Slapen te Heyt-

huysen 

7. Bespreken collegemededeling 8 december 2020 over en met prestatieafspraken voor 

jaarschijf 2021, gemaakt tussen de gemeente Leudal + een viertal woningcorporaties + 

een viertal huurdersorganisaties 

8. Bespreken e-mail Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland 17 december 2020 ge-

volg gerechtelijke beëindiging 24 november 2020 van verbod op professioneel gebruik 

gewasbeschermingsmiddelen buiten landbouw  

9. Bespreken kopiebrief H. Schrivers te Ittervoort 19 januari 2021 met zienswijze over 

ontwerpomgevingsvergunning bouwen bouwwerk, handelen in strijd met regels ruimte-

lijke ordening, alsmede veranderen inrichting, Sleestraat 5, Sleestraat 7 en Sleestraat 

26 te  Ittervoort 

10. Bespreken e-mail Stichting Behoud Leefmilieu Limburg Heythuysen te Heythuysen 18 

december 2020 met verzoek intrekking omgevingsvergunning 4 september 2018 reali-

seren drie windturbines door 'Windpark de Kookepan BV' tussen Heldenseweg en Ka-

naaldijk in Neer 

11. Bespreken e-mail Werkgroep Wonen te Kelpen-Oler 28 januari 2021 over voornemen + 

te zetten stappen maken dorpsontwikkelingsplan alsmede verzoek om uitvoeringsbij-

drage 
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12. Bespreken e-mail Atelier-Leudal te Heythuysen 9 maart 2021 met zorgen over voorne-

men Heerschap Groep inzake uitbreiding (AH-)supermarkt aan Dorpstraat + creëren 

horecafunctie aan zijde Dorpstraat 

13. Bespreken e-mail Dorpsraad Buggenum 7 februari 2021 over besluit bus-vervoerder 

Arriva inzake opheffing shuttle-dienst Buggenum-Haelen per 21 februari 2021 

14. Bespreken e-mail Vereniging Behoud de Parel te Grubbenvorst 11 februari 2021 over 

controleren en actualiseren 'Integrated Pollution Prevention and Control' intensieve 

veehouderij bedrijven inzake Europese 'best beschikbare technieken conclusies’ per 21 

februari 2021 

15. Bespreken collegemededeling 2 maart 2021 voortgang behandeling motie raad 13 

maart 2018 (+ moties raad 16 maart 2021 hoogwaterbescherming Buggenum, Haelen, 

Horn en Neer i.v.m. plannen Roermond verlaging dijk langs Lateraal Kanaal) 

16. Stellen vragen over collegemededeling 30 maart 2021 inzake uitwerking initiatieven 

door Lightsource BP, Solar Fields en Sunvest van in Neer te realiseren zonneweides + 

voorlopig standpunt college daarover 

17. Bespreken collegemededeling 30 maart 2021 bouw bedrijfsgebouw + 1 woning (alsme-

de vervallen 3 woningbouwtitels) voormalige locatie 'Witte Huis', Rijksweg / Tramweg 

te Baexem’ 

18. Verminderen werklast commissie fysiek? 

19. Bespreken stand van zaken plan supermarkt Jan Linders tot verplaatsing vestiging 

Dorpsstraat 11 Roggel naar andere locatie in Roggel 

20. Presentatie stand van zaken en ontwikkelingen Routeplan Keyport Next Level 

21. Bespreken weigering omgevingsvergunning voor 37 camper-plaatsen voor Maatschap 

Snijders, Eind 4 in Roggel 

22. Presentatie over op te stellen transitievisie warmte 

23. Door portefeuillehouder bijpraten van commissie over controle en handhaving bij Döh-

ler Roggel BV, Kunneweg 9, Roggel 

24. Verkrijgen duidelijkheid over en omvang van plannen ontwikkeling pand (voormalig 

kantoor Notarispraktijk Schijns BV) hoek Biesstraat – Oude Trambaan in Heythuysen 

25. Bespreken collegemededeling 18 mei 2021 over verkeersmaatregelen van en naar 

voetbalaccommodatie ’t Ven in Kelpen-Oler + integraal kindcentrum in Ittervoort 

26. Bespreken aanvraag omgevingsvergunning voor vellen 14 bomen, alsmede vellen 33 

vergunningsvrije bomen + herplanten 94 bomen, voor herontwikkeling sportpark ’t 

Maasveld te Neer 

27. Bespreken evaluatie overstromingen Maas medio juli 2021 in relatie tot bestemmings-

plan buitengebied 

28. Presentatie over beleidsontwikkelingen woningbouw 

29. Bespreken collegemededeling voorwaarde kansrijk zijn verplaatsing supermarkt Jan 

Linders van Dorpsstraat 11 naar Kerkveldweg 2 in Roggel 

30. Bespreken collegemededeling over realiseren tankstation langs (nog te vernieuwen) 

N280 in Kelpen-Oler 

31. Vaststellen vergaderkalender commissie fysiek 2022 

32. Bespreken 'motie vreemd' Ronduit Open inzake bestemmingsplan 'Huisvesting interna-

tionale werknemers en andere kamerbewoners in Leudal' 

33. Bespreken stand van zaken besluit college 13 april 2021 weigering omgevingsvergun-

ning voor 37 camperplaatsen voor Maatschap Snijders, Eind 4 in Roggel 

34. Presentatie over / Bespreken en evalueren van beleid en beleidsuitvoering bomen 

35. Bespreken collegemededeling geen medewering verplaatsing Tankstation Peeters,  

Hunselerdijk 5 te Kelpen-Oler naar locatie bij nieuwe rotonde N280 Baexem  
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1.2.2.5. Inspreken door derden  

In elke openbare commissievergadering bestaat een mogelijkheid om de commissie toe te 

spreken over een geagendeerd inhoudelijk onderwerp (en bijv. niet over ingekomen stuk-

ken of mededelingen). Tijdens besloten commissievergaderingen zal in beginsel die gele-

genheid niet worden gegeven.  

 

Door de coronavirusmaatregelen kon alleen tijdens de commissievergadering van 19 okto-

ber fysiek worden ingesproken, tijdens de commissievergaderingen van 29 juni en 14 sep-

tember kon dat alleen schriftelijk en tijdens de overige 5 vergaderingen kon dat via video-

conferencing. 

 

In 6 van de 8 commissievergaderingen (3x op 2 maart, 1x op 6 april, 2x op 18 mei, 2x op 

29 juni, 2x op 19 oktober en 1x op 30 november) is door in totaal 11 personen ingespro-

ken. Het betrof de volgende 8 onderwerpen: 

- bespreken raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan ‘Veldstraat 4, Grathem’ (3x); 

- stellen vragen over collegemededeling 30 maart 2021 inzake uitwerking initiatieven door 

  Lightsource BP, Solar Fields en Sunvest van in Neer te realiseren zonneweides + voorlopig  

  standpunt college daarover; 

- bespreken stand van zaken plan supermarkt Jan Linders tot verplaatsing vestiging  

              Dorpsstraat 11 Roggel naar andere locatie Roggel (2x); 

- bespreken raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan ‘Woningbouwontwikkeling  

  Pinxtenstraat te Haler’; 

- bespreken weigering omgevingsvergunning voor 37 camper-plaatsen voor Maatschap 

  Snijders, Eind 4 in Roggel; 

- bespreken collegemededeling voorwaarde kansrijk zijn verplaatsing supermarkt Jan  

  Linders van Dorpsstraat 11 naar Kerkveldweg 2 in Roggel; 

- bespreken collegemededeling over realiseren tankstation langs (nog te vernieuwen) N280  

  in Kelpen-Oler; 

- Bespreken collegemededeling geen medewering verplaatsing Tankstation Peeters,  

  Hunselerdijk 5 te Kelpen-Oler naar locatie bij nieuwe rotonde N280 Baexem.  

 

1.2.2.6. Publiek 

Normaal gesproken wordt in het jaarverslag op deze plaats melding gemaakt van de hoe-

veelheid publiek dat een commissievergadering fysiek in de vergaderzaal (de raadzaal) bij-

woonde. Dat moet voor dit jaar anders worden weergegeven omdat alleen de commissie-

vergadering van 19 oktober met publiek op de tribune is gehouden (vanwege de landelijke 

en regionale coronavirus maatregelen). 

 

datum vorm vergadering digitaal publiek fysiek publiek 

26 januari videoconferencing 41  

2 maart  videoconferencing 50  

6 april videoconferencing 75  

18 mei videoconferencing 31  

29 juni fysiek, zonder publiek 32  

14 september fysiek, zonder publiek 68  

19 oktober fysiek 59 5 

30 november videoconferencing 39  
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1.2.2.7. Uitgekeerd presentiegeld 

De commissieleden, niet zijnde ook raadslid, kregen per persoon per bijgewoonde commis-

sievergadering een bedrag van € 87,23 uitgekeerd. Dit jaar is voor het bijwonen van de 

commissievergaderingen fysiek een bedrag van € 1.919 (in 2020: € 3.476) aan presentie-

geld uitgekeerd. 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Samen Verder €   174 €   492 € 799 €  959 € 1039 €  838 

Ronduit Open €   349 €   662 € 559 €  719 €   559 €  838 

CDA € 1134 € 1243 € 959 € 1039 €   639 €  610 

D66 €   174 €      0 € 160 €   320 €   559 €      0 

Progressief  

Akkoord Leudal 

€    87 €   502 € 559 €   559 €   639 €  534 

VVD €     0 €   577 € 559 €   559 €   559 €  534 

Leudal Sociaal €     0 €      0 € 400 €   400 €     80 n.v.t. 

totaal € 1918 € 3476 € 3996 €   4555 €   4075 €  3352 

NB. De tabel bevat afrondingsverschillen. 
 

 Daar zowel raadsleden als niet-raadsleden zitting mogen hebben in een commissie, maar alleen  

niet-raadsleden recht op presentiegeld hebben, zegt de hoogte (of de toename dan wel afname t.o.v. 

andere jaren) natuurlijk iets over de aanwezigheid van niet-raadsleden maar óók mogelijk over het  

belang om met raadsleden in zo’n commissie vertegenwoordigd te zijn. 

 

1.2.2.8. Samenstelling eind 2021 

Ultimo 2021 is de samenstelling als volgt. 

 

De commissie fysiek heeft mevrouw H. Wijers - Van der Linden (raadslid, Samen Verder; 

foto hieronder links) als voorzitter en de heer W. Cornelissen (griffier) als commissiegrif-

fier: 

 

  

 

De heer M. Bongers (CDA) is door de commissie aangewezen als waarnemend commissie-

voorzitter. 

De commissie heeft ultimo 2021: 10 leden (van de maximaal 11 mogelijke). 

De politieke groepering Samen Verder mag drie commissieleden hebben, Ronduit Open en 

het CDA elk twee en de overige politieke groeperingen D66, Progressief Akkoord Leudal, 

VVD en Leudal Sociaal mogen elk één lid hebben. Feitelijk is de samenstelling als volgt: 
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- Samen Verder, v.l.n.r. de heer Jack Coolen (raadslid), de heer Hen Sleven (raadslid) en 

  mevrouw Christianne Vissers: 

     

 
- Ronduit Open, de heer Evert Franzen (raadslid); de fractie kent één vacature  
  commissielid: 

  

 

- CDA, v.l.n.r. de heer Thieu Bongers en de heer Jan Visser: 

  

 

- D66, de heer Roy Bastian: 

 

- Progressief Akkoord Leudal, de heer Joost van der Stappen (raadslid): 
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- VVD, de heer Ad Thomassen (raadslid): 

 
 

- Leudal Sociaal, de heer Richard Verheul (raadslid): 
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1.2.3. Commissie bestuur en middelen  

 

1.2.3.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

Er werd op 9 avonden een openbare commissievergadering gehouden. Er waren 8 regulie-

re vergaderingen gepland. Op 26 oktober werd een extra vergadering gehouden over de 

evaluatie van de hoogwaterproblematiek van medio juli. 

5 vergaderingen vonden digitaal, via videoconferencing (Pexip/Kinly, met behulp van 

Company Webcast) plaats (27 januari + 3 maart + 7 april + 19 mei + 1 december). 

4 vergaderingen vonden fysiek in de raadzaal plaats (30 juni + 15 september + 20 okto-

ber + 26 oktober). 

 

De kortste vergadering duurde 40 minuten (3 maart), de langste vergadering duurde 2 

uur en 34 minuten (20 oktober).   

Over geheel het jaar duurde een vergadering gemiddeld 1 uur en 37 minuten.  

In absolute zin heeft de commissie dit jaar 14 uur en 29 minuten vergaderd. 

 

Overzicht over 10 jaren 

 

Jaar Gemiddelde vergaderduur Absolute vergaderduur 

2012 2 uur + 33 minuten 23 uur +   0 minuten 

2013 1 uur + 51 minuten 14 uur + 45 minuten 

2014 2 uur + 14 minuten 15 uur + 35 minuten 

2015 2 uur +   2 minuten 18 uur + 19 minuten 

2016 1 uur + 39 minuten 13 uur + 13 minuten 

2017 1 uur + 56 minuten 13 uur + 35 minuten 

2018 1 uur + 38 minuten 13 uur +   5 minuten 

2019 2 uur +   6 minuten 14 uur + 40 minuten 

2020 1 uur + 39 minuten   9 uur + 55 minuten 

2021 1 uur + 37 minuten 14 uur + 29 minuten 

2012-2021 1 uur +  56 minuten 15 uur + 4 minuten (gem.) 

 

1.2.3.2. Gaande en komende leden 

De heer M. Graef (Samen Verder) was door z’n benoeming op 14 januari tot wethouder 

geen lid meer van de commissie.  

De heer L. Linssen (Samen Verder) trad op 15 januari terug als commissievoorzitter om 

de heer Graef als commissielid op te volgen, daar zijn fractie anders geen vertegenwoor-

diging in de commissie zou hebben. De heer J. Vissers, die ooit door de commissie als 

waarnemend voorzitter was aangewezen, zou voorlopig (maar niet te lang) het voorzitter-

schap uitoefenen. 

Bij raadsbesluit van 16 maart werd de heer Linssen herbenoemd als commissievoorzitter 

en daarmee eindigde zijn (tijdelijke) lidmaatschap van de commissie. 

 

De heer J. van Beek uit Heythuysen beëindigde op 22 januari z’n lidmaatschap van de 

commissie als vertegenwoordiger namens D66. 

Raadslid de heer D. Voermans volgde hem die dag op als commissielid. 

 

Op 25 januari beëindigde de heer M. Schreurs uit Heythuysen z’n lidmaatschap van de 

commissie als vertegenwoordiger namens het CDA. 
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De heer B. Stappers uit Baexem volgde hem op 2 april als commissielid op. 

 

De heer S. van de Haterd uit Horn beëindigde op 24 augustus z’n lidmaatschap van de 

commissie als vertegenwoordiger namens Samen Verder. 

Op 24 augustus werd mevrouw J. Schreurs-Zijlstra uit Buggenum lid van de commissie in 

de plaats van de heer Van de Haterd. 

Ook op 24 augustus werd raadslid mevrouw E. van Tilburg (Samen Verder) lid van de 

commissie. 

Mevrouw Van Tilburg was tot die dag lid van de commissie fysiek, mevrouw Schreurs van 

de commissie sociaal. 

 

Per 29 november werd het lidmaatschap van de heer C. Wetemans uit Grathem van deze 

commissie beëindigd als vertegenwoordiger van de fractie Ronduit Open. 

Op 14 december volgde de heer M. Hermans uit Heythuysen hem als commissielid op. 

 

1.2.3.3. Presentie 

              De aanwezigheid van commissieleden en anderen, gedurende de 9 avonden waarop een  

            openbare commissievergadering werd gehouden, luidt als volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Alle politieke groeperingen waren in elke commissievergadering door een commissielid of  

 een waarnemer vertegenwoordigd, behalve de VVD (op 1 december) en Leudal Sociaal  

 (op 7 april en 30 juni). 

 Totaal kwam de presentie van de commissieleden (inclusief hun waarnemers) uit op 88 %  

 (87 van 99 maximaal mogelijke presenties). 

 

 De aantallen presenties voor de commissievoorzitter + de commissiegriffier luiden  

 respectievelijk 100 % (9/9) en 100 % (9/9). 

 

 Van de zes collegeleden wordt niet per se verwacht dat zij elke commissievergadering 

 bijwonen, maar wel als er onderwerpen uit hun portefeuille (van enige importantie) op de 

 agenda van die commissievergadering staan. De vergaderingen van de commissie bestuur 

 en middelen worden vanwege die portefeuilleverdeling normaal gesproken door vier  

 collegeleden bijgewoond: burgemeester D. Schmalschläger en de wethouders P. Verlinden, 

 S. Backus en M. Janssen. 

 

 Hun presentie was dit jaar als volgt:  

• Burgemeester Schmalschläger was 9 van de 9 keer aanwezig; 

• wethouder Verlinden was 5 van de 9 keer aanwezig; 

• wethouder Backus was 7 van de 9 keer aanwezig; 

• wethouder Janssen was 5 van de 9 keer aanwezig. 

 presenties in commissie bestuur en  

middelen 

Samen Verder 23 van 27 (  85 %) 

Ronduit Open 17 van 18 (  94 %), 4 x waarnemer 

CDA 14 van 18 (  78 %), 8 x waarnemer 

D66   9 van  9  (100 %) 

Progressief Akkoord Leudal   9 van  9  (100 %), 1 x waarnemer 

VVD   8 van  9  (  88 %) 

Leudal Sociaal   7 van  9  (  78 %) 
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 Maar ook de twee overige collegeleden waren dit jaar geregeld aanwezig bij de  

 commissievergaderingen: 

• wethouder Graef was 4 van de 9 keer aanwezig; 

• wethouder Martens was 5 van de 9 keer aanwezig. 

 

NB 1. Commissieleden mogen zich in geval van verhindering laten waarnemen door  

 iemand die door de fractie daarvoor (ad hoc) wordt aangewezen. Ingeval van waar- 

 neming wordt dat als een presentie gerekend. 

NB 2. Een gedeeltelijke aanwezigheid tijdens een commissievergadering is als aanwezig 

 gerekend. 

 

1.2.3.4. Waarover is er zoal gesproken ? 
In commissievergaderingen worden standaard de raadsvoorstellen voor besproken. Voor 

een overzicht daarvan zie paragraaf 1.1.4. In de commissie bestuur en middelen is de or-

ganisatieontwikkeling als standaard agendapunt opgenomen. Naast over raadsvoorstellen 

sprak de commissie bestuur en middelen in hoofdzaak over de volgende 12 agendapunten: 

1. Bevindingen klachtencommissaris 

2. Presentatie digitale dienstverlening 

3. Collegemededeling 17dec20  over uitvoering motie 3nov20 onderzoek arbeidsmigranten 

4. E-mail Aqua Media Adviseurs Haelen 28jan21 niet-behandeling offerte plaatsing ge-

meentenieuws in Hallo 

5. Jaarlijks gesprek met teamleider Basiseenheid Weert-Nederweert en Leudal 

 

 
Foto vergadering commissie bestuur en middelen 7 april 

 

6. Gesprek met bestuur ML5 

7. Brief Gedeputeerde Staten 6apr21 met belastingoverzicht 2021 

8. Collegemededeling over verbeteren externe nieuwsvoorziening 

9. Brief BDO audit & Assurance te Tilburg inzake aanbestedingsprocedure accountant 

10. Evaluatierapport Hoogwater door het onderzoeksbureau Cuijpers Consultancy 

11. Provinciaal Financieel verdiepingsonderzoek 

12. Evaluatie Hoogwatercrisis 
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1.2.3.5. Inspreken door derden 

In elke openbare commissievergadering bestaat een mogelijkheid om de commissie toe te 

spreken over een geagendeerd inhoudelijk onderwerp (en bijv. niet over ingekomen stuk-

ken of mededelingen). Tijdens besloten commissievergaderingen zal in beginsel die gele-

genheid niet worden gegeven.  

 

Door de coronavirusmaatregelen kon alleen tijdens de commissievergaderingen van 20 en 

26 oktober fysiek worden ingesproken, tijdens de commissievergaderingen van 30 juni en 

15 september kon dat alleen schriftelijk en tijdens de overige 5 vergaderingen kon dat via 

videoconferencing. 

 

Van geen enkele mogelijkheid tot inspreken is gebruikgemaakt. 

 

1.2.3.6. Publiek 

Normaal gesproken wordt in het jaarverslag op deze plaats melding gemaakt van de hoe-

veelheid publiek dat een commissievergadering fysiek in de vergaderzaal (de raadzaal) bij-

woonde. Dat moet voor dit jaar anders worden weergegeven omdat alleen de commissie-

vergaderingen van 20 en 26 oktober met publiek op de tribune zijn gehouden (vanwege de 

landelijke en regionale coronavirus maatregelen). 

 

datum vorm vergadering digitaal publiek fysiek publiek 

27 januari videoconferencing 0  

3 maart  videoconferencing 7  

7 april videoconferencing 10  

19 mei videoconferencing 18  

30 juni fysiek, zonder publiek 17  

15 september fysiek, zonder publiek 11  

20 oktober fysiek 27 12 

26 oktober fysiek 15 2 

1 december videoconferencing 28  

 

1.2.3.7. Uitgekeerd presentiegeld 

De commissieleden, niet zijnde ook raadslid, kregen per persoon per bijgewoonde commis-

sievergadering een bedrag van € 87,23 uitgekeerd. Dit jaar is voor het bijwonen van de 

commissievergaderingen bestuur en middelen een bedrag van € 3.315 (in 2020: € 3.801) 

aan presentiegeld uitgekeerd. 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Samen Verder € 1483 € 1323 € 639 € 959 € 1039 € 1143 

Ronduit Open € 523 €   577 €   80 € 240 €   160 €   457 

CDA € 611 €   577 € 719 € 879 €      0 €      0 

D66 € 0 €   662 € 479 € 559 €  559 €   609 

Progressief  

Akkoord Leudal 

€ 698 €   662 € 559 € 559 €  400 €   609 

VVD € 0 €      0 € 0 € 0 €      0 €      0 

Leudal Sociaal € 0 €      0 € 0 € 0 €    80 n.v.t. 

Totaal € 3315 € 3801 € 2477 € 3196 € 2237 €   2819 

NB. De tabel bevat afrondingsverschillen. 
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Daar zowel raadsleden als niet-raadsleden zitting mogen hebben in een commissie, maar alleen  

niet-raadsleden recht op presentiegeld hebben, zegt de hoogte (of de toename dan wel afname t.o.v. 

andere jaren) natuurlijk iets over de aanwezigheid van niet-raadsleden maar óók mogelijk over het  

belang om met raadsleden in zo’n commissie vertegenwoordigd te zijn. 

 

1.2.3.8. Samenstelling eind 2021 

Ultimo 2021 is de samenstelling als volgt. 

 

De commissie bestuur en middelen heeft de heer Leon Linssen (raadslid, Samen Verder; 

foto hieronder links) als voorzitter en de heer John Lommen (raadsadviseur) als commis-

siegriffier: 

 

  

 

De heer Jordi Vissers (VVD) is door de commissie aangewezen als waarnemend commissie-

voorzitter. 

 

De commissie heeft ultimo 2021: 10 leden (van de maximaal 11 mogelijke). 

De politieke groepering Samen Verder mag drie commissieleden hebben, Ronduit Open en 

het CDA elk twee en de overige politieke groeperingen D66, Progressief Akkoord Leudal, 

VVD en Leudal Sociaal mogen elk één lid hebben. Feitelijk is de samenstelling als volgt: 

 

- Samen Verder, v.l.n.r. mevrouw Ellie van Tilburg (raadslid), de heer Roy Coolen en 

  mevrouw Jannita Schreurs-Zijlstra. 

   

 

- Ronduit Open, v.l.n.r. Gerry Teeuwen (raadslid) en Maan Hermans. 
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- CDA, Bauke Stappers 

  + 1 vacant 

 

- D66, Dirk Voermans (raadslid) 

 

 

- Progressief Akkoord Leudal, Henny Meewis: 

 

 

- VVD,  Jordi Vissers (raadslid): 

  
 

- Leudal Sociaal, Richard Verheul (raadslid): 
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1.3. Presidium 
 

Presidiumvergaderingen zijn (besloten) vergaderingen van fractievoorzitters onder leiding 

van de raadsvoorzitter. De vergadering wordt geadviseerd en ondersteund door de griffier.  

 
1.3.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

 

Er werd op 8 avonden een reguliere presidiumvergadering gehouden. 

• De eerste vier presidiumvergaderingen (2 februari + 9 maart + 13 april + 25 mei)  

 én de laatste (7 december) vonden vanwege de coronavirus pandemie en - 

 maatregelen, digitaal plaats via videoconferencing (d.m.v. ‘MS Teams’); 

• De overige 3 presidiumvergaderingen (6 juli + 21 september + 1 november)  

 vonden fysiek, in de raadzaal, plaats. 

 

De kortste vergadering duurde 54 minuten (en het toeval wil dat dat zelfs 3 vergaderingen 

betreft: 2 februari + 13 april + 7 december), de langste vergadering duurde 1 uur en 54 

minuten (6 juli). 

Over geheel het jaar duurde een (reguliere) vergadering gemiddeld 1 uur en 18 minuten. 

In absolute zin heeft het presidium dit jaar 10 uur en 27 minuten vergaderd. 

 

Overzicht over 10 jaren 

 

Jaar Gemiddelde (reguliere) 

vergaderduur 

Absolute vergaderduur 

(incl. extra vergaderingen) 

2012 1 uur + 26 minuten 14 uur + 16 minuten 

2013 1 uur + 17 minuten 11 uur + 31 minuten 

2014 1 uur + 13 minuten 10 uur + 54 minuten 

2015 2 uur + 37 minuten 23 uur + 52 minuten 

2016 1 uur + 46 minuten 14 uur +   9 minuten 

2017 1 uur + 29 minuten 12 uur + 43 minuten 

2018 1 uur + 24 minuten 13 uur + 22 minuten 

2019 1 uur + 18 minuten 10 uur + 22 minuten 

2020 1 uur + 34 minuten 12 uur + 32 minuten 

2021 1 uur + 18 minuten 10 uur + 27 minuten 

2012-2021 1 uur + 32 minuten 13 uur + 25 minuten (gem.) 

 
1.3.2. Gaande en komende leden 

 

Per 22 september beëindigde de heer J. Custers het voorzitterschap van zijn fractie Ronduit 

Open (hij bleef wel lid van die fractie). De heer H. Hermans volgde hem per die dag op als 

fractievoorzitter en dus ook als lid van het presidium. 

 

Per 27 oktober beëindigde de heer D. Voermans het voorzitterschap van zijn fractie D66 

(hij bleef wel lid van die fractie). De heer A. Kierkels volgde hem per die dag op als fractie-

voorzitter en dus ook als lid van het presidium. 
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1.3.3. Presentie 

De aanwezigheid van de presidiumleden en anderen, gedurende de 8 avonden waarop een 

vergadering werd gehouden, luidt als volgt: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle politieke groeperingen waren in elke presidiumvergadering met hun fractievoorzitter of 

waarnemer uit de fractie aanwezig, met uitzondering van één keer Progressief Akkoord 

Leudal (1 november) én twee keer Leudal Sociaal (21 september + 1 november). 

 

Totaal kwam de presentie van de presidiumleden uit op 95 % (61 van 64 maximaal  

mogelijke presenties). 

 

De aantallen presenties voor de griffier luiden 100 % (8/8). 

 

NB 1. Vervangingen in presidiumvergaderingen zijn voor de fractievoorzitters alleen  

         mogelijk door een raadslid, voor de griffier door de waarnemend griffier. 

NB 2. Een gedeeltelijke aanwezigheid tijdens een presidiumvergadering is als aanwezig  

         gerekend. 

 
1.3.4. Waarover is er zoal gesproken? 

Op de agenda van een presidiumvergadering staat steevast een aantal agendapunten zoals 

‘Vaststellen besluitenlijst vorige presidiumvergadering + Kennisnemen toezeggingenlijst’, 

‘Evalueren laatstgehouden raadsvergadering’, ‘Voorbereiden eerstvolgende raadsvergade-

ring’, ‘Bespreken voortgangs- en afhandelingsberichten moties ‘, Agendapunten volgende 

presidiumvergadering’. 
 

Daarnaast zijn dit jaar de volgende 37 agendapunten (sommige daarvan meerdere keren) 

in een presidiumvergadering aan de orde geweest: 

1. Vaststellen raadsvoorstel benoemen voorzitter raadscommissie bestuur en middelen 

2. Bespreken brieven Stichting Omroep Leudal-Maasgouw (3ML) te Heythuysen over in-

zetten mogelijkheden om financiële positie te versterken 

3. Bespreken verzoek commissielid inzake door raadsgriffie versturen van post naar 

raadsleden 

4. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst kiezen scenario afvalinzameling per 1 januari 

2022 

5. Regelmatige vernieuwing wachtwoorden door raads- en commissieleden 

6. Plannen Bindingsdag 2021 

7. Verzoek fractie Samen Verder tot wijziging verdeling werklast tussen raadscommissies 

8. Houden van raadscommissievergaderingen in maart 2021 

9. Houden van raadscommissievergaderingen in april 2021 

 presenties in presidium 

Burgemeester D. Schmalschläger 8 van 8 (100 %) 

Samen Verder 8 van 8 (100 %) 

Ronduit Open 8 van 8 (100 %) 

CDA 8 van 8 (100 %), 1x waarnemer 

D66 8 van 8 (100 %) 

Progressief Akkoord Leudal 7 van 8 (  88 %), 1x waarnemer 

VVD 8 van 8 (100 %), 2x waarnemer 

Leudal Sociaal 6 van 8 ( 75 %) 
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10. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst over beëindiging franchise ondernemer Heer-

schap Groep met Jumbo-supermarkt + start franchise met Albert Heijn-supermarkt in 

Heythuysen, per 1 januari 2022 

11. Vaststellen raadsvoorstel ‘Aanmerken presentiegeldvergoeding van commissieleden 

als vrijwilligersvergoeding’ 

12. Bespreken procedure inkoop accountancy voor onderzoek jaarstukken 2021 t/m 2024 

(2X) 

13. Bespreken voorstel houden workshop ‘Ja, ik wil raadslid worden!’ 

14. Terugkoppeling bespreking voorstel CDA 8 maart 2021 om met een pilot inzake een 

lastig dossier ervaring op te doen met een andere wijze van besturen van de gemeen-

te (3X) 

15. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst over energietransitie 

16. Verzoek opnemen e-mailadressen van burgers in e-mailgroepen raadsfracties  

17. Afspreken procedure behandeling brief rekenkamer Leudal over 'De school en de Om-

gevingswet' 

18. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst over komende Omgevingswet 

19. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst over resultaten project vermindering regeldruk 

(2X) 

20. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst(en) over opstellen strategische visie  

21. Bespreken gebruik stemhulp voor kiezers voor vergelijking verkiezingsprogramma’s 

voor gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 

22. Beslissen over wel of niet doorgaan Bindingsdag zaterdag 18 september 2021 

23. Bespreken experiment meer beeldend tonen stemresultaten raadsvergaderingen 

24. Jaarlijks gesprek met de rekenkamer + Kennisnemen jaarverslag rekenkamer 2020 

25. Afspreken procedure voorafgaande aan en in de begrotingsvergadering van 2 novem-

ber 2021 

26. Afhandelduur raadsvragen en dossieraanvragen 

27. Wijze waarop presidium(leden) verantwoording kan (kunnen) afleggen aan gemeente-

raad (fractiegenoten) als door geheimhouding een communicatieverbod geldt  

28. Verkiezing gemeenteraad voor zittingstermijn 2022-2026: de aanloop 

29. Vaststellen vergaderkalender 2022 gemeenteraad, presidium, commissies 

30. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst over prestatieafspraken met woningcorporaties 

+ inzicht in huurdersmarkt 

31. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst over Omgevingswet: deelonderwerp participa-

tiebeleid 

32. Beleggen gecombineerde commissievergadering over resultaten onderzoeken + eva-

luaties van oorzaken en gevolgen van hoogwatergolf Maas medio juli 2021 

33. Omgaan met brief BDO Audit & Assurance BV te Tilburg 30jun21 over door haar niet 

inschrijven op aanbesteding accountancy onderzoek jaarstukken 2021 t/m 2024 (2X) 

34. Evalueren begrotingsproces 

35. Verkiezing gemeenteraad voor zittingstermijn 2022-2026: de verkiezingsdag  

36. Evalueren Bindingsdag raads-, commissie-, college-, managementteam- en griffiele-

den 18 september 2021  

37. Vaststellen jaarplan raadsgriffie 2022 
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1.3.5. Samenstelling eind 2021 

Het presidium kent ultimo 2021 acht leden, namelijk de burgemeester + de zeven  

fractievoorzitters. Dat zijn: 

- mevrouw Désirée Schmalschläger (burgemeester/voorzitter); 

- de heer Leon Linssen, fractievoorzitter Samen Verder; 

- de heer Berry Hermans, fractievoorzitter Ronduit Open; 

- de heer Huub van Helden, fractievoorzitter CDA; 

- de heer André Kierkels, fractievoorzitter D66; 

- de heer Joost van der Stappen, fractievoorzitter Progressief Akkoord Leudal; 

- de heer Ad Thomassen, fractievoorzitter VVD; 

- de heer Richard Verheul, fractievoorzitter Leudal Sociaal. 

 

De griffier, de heer Wim Cornelissen, is de vaste adviseur van het presidium. 

 

  
foto van 5 november 2019 

V.l.n.r.  M. Graef (hij is per 23 december 2020 geen presidium-lid meer, in zijn plaats is gekomen 

L. Linssen), R. Verheul, D. Voermans (hij is per 27 oktober geen presidium-lid meer, in zijn plaats 

is gekomen A. Kierkels) , D. Schmalschläger, J. van der Stappen, R. Thomassen, 

H. van Helden en J. Custers (hij is per 22 september geen presidium-lid meer, in zijn plaats is ge-

komen H. Hermans). 

 
Berry Hermans is per 22 september presidium-lid geworden 

 
 

 
 

 
 

 
 André Kierkels is per 27 oktober presidium-lid geworden  
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1.4. Raadsinformatiebijeenkomsten 

Raadsinformatiebijeenkomsten zijn vergaderingen waarbij de raads- en commissieleden en 

één of meer collegeleden (ondersteund door enkele ambtenaren) in vergadering bijeenko-

men. De bijeenkomsten kunnen zowel op instigatie van het presidium als van het colle-

ge/de portefeuillehouder worden belegd. De bedoeling is om informatie te verschaffen over 

onderwerpen die een breder terrein bestrijken dan het aandachtsgebied van één commis-

sie, of over onderwerpen of thema's die veel meer tijd in beslag nemen dan in één regulie-

re commissievergadering kan worden vervat.  

 
1.4.1. Aantallen en vergaderduur 

Er werd op 6 avonden een raadsinformatiebijeenkomst gehouden: 

- 14 januari:   mobiliteitsplan; 

- 30 maart   scenario’s afvalinzameling; 

- 11 mei:   regionale energie strategie Noord- en Midden-Limburg 

- 21 juni:   strategische visie 

- 22 juni:   Omgevingswet, deelonderwerpen ‘bevoegdheidsverdeling’ + ‘te nemen 

    raadsbesluiten in aanloop naar beoogde invoeringsdatum 1 juli 2022’ 

- 20 december:  prestatieafspraken woningcorporaties + inzicht huurdersmarkt 

 

 

Foto: raadsinformatiebijeenkomst 20 december 

 

De bijeenkomsten van 14 januari en 21 juni waren niet openbaar, de overige wel. 

Daarnaast waren nog twee raadsinformatiebijeenkomsten gepland, maar zij werden gean-

nuleerd: 

• Op 5 oktober zou de (jaarlijkse) bijeenkomst ‘de première’ plaatsvinden over de ont-

werpbegroting 2022. Vanwege een te gering aantal aanmeldingen van bovendien 

slechts enkele raadsfracties besloot het college de bijeenkomst te annuleren; 

• Op 23 november zou een bijeenkomst plaatsvinden over de Omgevingswet, deelon-

derwerp ‘participatiebeleid’). Vanwege de coronamaatregelen werd de beoogde fysie-

ke bijeenkomst geannuleerd. 

De kortste bijeenkomst duurde 1 uur en 30 minuten (14 januari), de langste duurde 2 uur 

en 22 minuten (30 maart). 

Gemiddeld duurde een bijeenkomst 1 uur en 59 minuten. 

In absolute zin is aan raadsinformatiebijeenkomsten 11 uur en 54 minuten besteed. 
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Overzicht over 10 jaren 

Jaar Aantal 

vergaderingen 

Gemiddelde  

vergaderduur 

Absolute  

vergaderduur 

2012 7 2 uur +   2 minuten 14 uur + 17 minuten 

2013 4 1 uur + 49 minuten 7 uur + 15 minuten 

2014 9 2 uur + 20 minuten 20 uur + 59 minuten 

2015 3 2 uur + 29 minuten 6 uur + 27 minuten 

2016 4 2 uur +   2 minuten 8 uur +   6 minuten 

2017 3 2 uur + 31 minuten 7 uur + 34 minuten 

2018 8 2 uur + 36 minuten 20 uur + 48 minuten 

2019 8 2 uur + 22 minuten 18 uur + 56 minuten 

2020 3 2 uur +   0 minuten    6 uur +   0 minuten 

2021 6 1 uur + 59 minuten 11 uur + 54 minuten 

2012-2021 55 2 uur + 13 minuten 12 uur + 14 minuten 

(gem.) 

 

NB. Het presidium (dat z’n goedkeuring moet geven aan het beleggen van deze bijeenkomsten) heeft 

       in 2011 als lijn ingezet dat indien een onderwerp ingepast kan worden als een normaal  

       agendapunt in een reguliere commissievergadering, dat dan daarvoor wordt gekozen in plaats van 

        het los van een commissievergadering beleggen van een aparte (raadsinformatie-)bijeenkomst. 

 

1.4.2. Presentie 

Bij de onderstaande aanwezigheidscijfers dient te worden beseft dat in een raadsinforma-

tiebijeenkomst niet per se alle raads- en commissieleden worden verwacht. Het gaat im-

mers vooral om het ‘halen van informatie’ om die vervolgens binnen de (steun)fractie ‘door 

te geven’. 
  

 Aantal 

raadsleden 

Opkomst 

raadsle-

den 

Aantal 

cie-

leden1 

Opkomst 

cie-

leden2 

Totaal op-

komst raads- 

en cie-leden 

Samen Verder 7 57 % 4 6 % 43 % 

Ronduit Open 5 67 % 3 44 % 58 % 

CDA 5 13 % 4 22 % 17 % 

D66 3 78 % 1 0 % 70 % 

Progressief  

Akkoord Leudal 

2 33 % 2 21 % 27 % 

VVD 2 17 % 1 0 % 12 % 

Leudal Sociaal 1 17 % 0 n.v.t. 17 % 

 
1  Onder het aantal commissieleden (per ultimo 2021) zijn niet te begrijpen zij die tevens raadslid zijn. 

   Bovendien: het aantal commissieleden varieert door het jaar heen, er zijn soms vacatures (bij de  

   berekening van het aantal mogelijke presenties wordt met vacatures rekening gehouden). 
2  Voor de bijeenkomst van 21 juni, over de strategische visie, waren de commissieleden bewust niet 

   uitgenodigd; in de tabel is daarmee rekening gehouden. 
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De politieke groeperingen waren in geen enkele raadsinformatiebijeenkomst allemaal met 

één of meer raads- en commissieleden aanwezig. Op de volgende bijeenkomsten ontbraken 

vertegenwoordigers van: 

• 14 januari (mobiliteitsplan): VVD; 

• 30 maart (afvalinzameling): Leudal Sociaal; 

• 11 mei (energiestrategie): VVD + Leudal Sociaal; 

 

 
Foto: raadsinformatiebijeenkomst 11 mei 

 

• 21 juni (strategische visie): CDA + Leudal Sociaal; 

• 22 juni (omgevingswet): Progressief Akkoord Leudal + VVD + Leudal Sociaal; 

• 20 december (prestatieafspraken): Progressief Akkoord Leudal+ VVD + Leudal Sociaal. 

 

Van de collegeleden hoeven in principe alleen de portefeuillehouders te verschijnen. Hun 

aanwezigheidspercentages luiden: burgemeester D. Schmalschläger 17 %, wethouder  

P. Verlinden 50 %, wethouder M. Graef 67%, wethouder S. Backus 50 %, wethouder  

M. Janssen 50 % en wethouder R. Martens 33 %. 

 

NB. Een gedeeltelijke aanwezigheid tijdens een raadsinformatiebijeenkomst is als aanwezig  

      gerekend. 

 
1.4.3. Waarover is er zoal gesproken ? 

In de raadsinformatiebijeenkomsten is gesproken over: 

• Mobiliteitsplan gemeente Leudal 

• Kiezen scenario afvalinzameling per 1 januari 2022 

• Regionale energie strategie Noord- en Midden-Limburg 

• Strategische visie 2021-2035 ‘Mooi leven in Leudal’ 

• Omgevingswet, deelonderwerpen ‘bevoegdheidsverdeling’ + ‘te nemen raadsbesluiten 

in aanloop naar beoogde invoeringsdatum 1 juli 2022’ 

• Prestatieafspraken 2022 ‘Samen aan de slag in de Gemeente Leudal’ + inzicht in de 

huurdersmarkt 
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De raadsinformatiebijeenkomst van 22 juni 
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2. Informatie-uitwisseling 
 
2.1. Raadsvragen + dossieraanvragen 

Raadsleden en commissieleden mogen aan het college en aan een portefeuillehouder schrif-

telijke vragen stellen (‘raadsvragen’). In onze gemeente begrijpen we daar zowel (zware) 

politiek-bestuurlijke vragen onder als (eenvoudige) vragen om informatie. In principe krij-

gen zij daarop van het college binnen 30 kalenderdagen een reactie, van de portefeuille-

houders binnen 10 werkdagen. Ook mogen raads- en commissieleden verzoeken om een 

‘dossier’. Dat kan uiteenlopen van een verzoek om de inzage in een enkel document tot in 

een stapel dossiers over een onderwerp. 

 
2.1.1. Raadsvragen 

Er werden dit jaar 105 raadsvragen ingediend (een daling van 17 % t.o.v. van vorig jaar). 

Onderstaand de verdeling over de fracties. De tendens over de afgelopen jaren was, tot 

2020, duidelijk sterk dalende, in 2020 vond er een flinke stijging plaats en dit jaar dus 

weer een daling. 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 totaal 

Samen Verder 20 13 14 23 30 33 133 

Ronduit Open 40 40 22 49 66 69 286 

CDA 15 29 14 13 18 23 112 

D66 13 11 7 15 25 25 96 

Progressief  

Akkoord Leudal 

11 14 11 24 13 15 88 

VVD 3 14 7 9 13 3 49 

Leudal Sociaal 3 6 5 4 31 4 53 

Overige n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 10 

totaal 105 127 80 137 196 172 817 

 

NB. Raadsvragen die worden gesteld als een vervolgvraag op een verkregen antwoord worden in dit  

      overzicht niet als een nieuwe raadsvraag gerekend. 

 

In het taartdiagram hieronder staan de aantallen raadsvragen van 2021 grafisch weerge-

geven, verdeeld over de 7 raadsfracties.  
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Over de afgelopen 15 jaar, dus sinds het ontstaan van de gemeente Leudal per 1 januari  

2007, ziet het aantal gestelde raadsvragen er per jaar als volgt uit: 

 

 

 

Over de huidige zittingsperiode (29 maart 2018 t/m 31 december 2021) is het beeld van de 

raadsvragen grafisch als volgt:  

 

 

 

2.1.2 Dossieraanvragen 

Er werden 25 dossieraanvragen ingediend (een toename met 1 t.o.v. van vorig jaar).  

Onderstaand de verdeling over de fracties. 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 totaal 

Samen Verder 3 4 9 11 6 9 42 

Ronduit Open 12 14 11 10 19 36 102 

CDA 3 3 1 2 0 2 11 

D66 5 2 2 7 5 22 43 

Progressief  

Akkoord Leudal 

0 0 3 1 2 2 8 

VVD 2 1 1 1 3 2 10 

Leudal Sociaal 0 0 0 1 6 1 8 

totaal 25 24 27 33 41 74 224 

 

NB Als binnen één verzoek om meerdere dossiers over niet met elkaar samenhangende onderwerpen 

wordt gevraagd dan wordt per samenhangend onderwerp één dossieraanvraag in het zogenoemde 

Join-raadsvragenboek aangemaakt. Aldus leidt dat in het kader van het  bovenstaande overzicht 

ook tot meerdere dossieraanvragen tegelijk. 
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In het taartdiagram, hierna, staan de aantallen dossieraanvragen van 2021 grafisch weer-

gegeven, verdeeld over de 7 raadsfracties (daar de fracties Progressief Akkoord Leudal + 

Leudal Sociaal geen dossierverzoeken indienden zijn zij in het diagram niet zichtbaar). 

 

 

 

2.1.3 Verzoeken om ambtelijke bijstand 

 Raadsleden kunnen op grond van een door de gemeenteraad op 23 juni 2009 vastgestelde 

'Verordening op de ambtelijke bijstand voor de gemeenteraad van Leudal' rechtstreeks een 

ambtenaar van de concernorganisatie te spreken krijgen als zij een verzoek hebben om  

(a) feitelijke informatie van geringe omvang, (b) inzage in of afschriften van documenten 

die openbaar zijn en (c) bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en mo-

ties of andere bijstand. 

 

Dit jaar zijn geen verzoeken om ambtelijke bijstand ingekomen.  

 

2.2. Het volgen van raadsvergaderingen door burgers 

De openbare raadsvergaderingen kunnen door burgers op een drietal manieren ‘live’ wor-

den gevolgd:  

(a) door het vanaf de publieke tribune in de raadzaal bijwonen van de raadsvergadering, 

(b) door het bekijken en beluisteren van de tv-uitzending die de lokale omroep ML5 in  

      opdracht van de gemeente verzorgt via het zendkanaal van de omroep op de kabel en 

(c) door het bekijken en beluisteren van diezelfde tv-uitzending door middel van web- 

     stream van het bedrijf Company Webcast uit Capelle aan den IJssel via het internet. 

 
2.2.1. Bijwonen raadsvergaderingen door burgers 

In paragraaf 1.1.11 kunt u de cijfers lezen die betrekking hebben op het bijwonen door 

burgers van de raadsvergaderingen vanaf de publieke tribune in de raadzaal. 

 
2.2.2. Bekijken raadsvergaderingen via de televisie of via internet 

In paragraaf 1.1.12 vindt u informatie over kijkcijfers m.b.t. raadsvergaderingen.  

 
2.3 De Bindingsdag 

De Bindingsdag is een jaarlijks, meestal in de maand september, plaatsvindend treffen (bij 

voorkeur in één van de dorpen van de gemeente Leudal) van raadsleden, raadscommissie-

leden, collegeleden, managementteamleden en griffieleden. De raadsgriffie organiseert dit 

treffen op een zaterdagmiddag en (begin van de) -avond. Het doel is om elkaar, buiten de 

gebruikelijke formele setting van vergaderingen en bijeenkomsten, nader te leren kennen. 

Het programma bevat doorgaans een mix van nut en ontspanning. 
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https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leudal/9687/CVDR9687_1.html
https://www.ml5.nl/ontvangst/
https://channel.royalcast.com/leudal
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Dit jaar heeft het presidium besloten om het programma van de Bindingsdag ‘activiteiten-

arm’ te laten zijn. Door de coronaviruspandemie en -beperkingen was het niet echt moge-

lijk om met derden voorbereidingen te treffen laat staan om concrete afspraken te maken. 

 

Het programma omvatte (a) een wandeling door het bosgebied van Leudal in Nunhem,  

onder begeleiding van twee gidsen van de Stichting Vrijwilligers Bezoekerscentrum Leudal 

te Haelen + (b) een drankje op het terras van resp. een hapje in het restaurant van Sint 

Elisabethshof in Haelen. 
 

Hieronder ziet u de animo verdeeld over de 5 doelgroepen: 
 

Animo 2021 2020 2019 2018 

Raadsleden 44% nvt 64% 60% 

Commissieleden 23% nvt 42% 73% 

Collegeleden 50% nvt 100% 83% 

Mt-leden 60% nvt 60% 100% 

Griffieleden 75% nvt 100% 100% 

totaal 43%  63% 73% 

 

 
 

Foto genomen in het bosgebied Leudal. 
 

2.4   Waar konden de raadsleden ook naar toe? 
Raadsleden zijn niet alleen bezig om te vergaderen in het gemeentehuis. Ze worden  

uitgenodigd voor allerlei bijeenkomsten en zij maken een keuze op basis van hun interesse, 

belangstelling en hun aandachtsgebied binnen de fractie. Hieronder een greep van de bij-

eenkomsten waarvoor raadsleden dit jaar (via de griffie) zijn uitgenodigd. De (fysieke) bij-

eenkomsten die vanwege de coronapandemie niet zijn doorgegaan zijn hieronder niet op-

genomen (alsook niet bijeenkomsten die om andere redenen geen doorgang vonden):  

• Digitale bijeenkomst Voortgang van regionaal project samenwerking inwoners met 

complexe problematiek 

• Regiodialoog 'Dit vindt Limburg' (Rabobank) 

• Webinar Raadsverkiezingen 2022: De openbare ruimte is er goed voor! 

• Stemmen vanuit de Grensregio of te wel de Tweede Kamerverkiezingen en Limburg 

• Caring Community Festival 2021 

• (diverse) Lunchbijeenkomsten Beschermd Wonen  

• Regionale raadsinformatiebijeenkomst Omnibuzz Sittard  
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• Lintjesregen 2021 

• Koningsdag 2021 

• Raadsinformatie-webinar Afval Samenwerking Limburg 

• Dodenherdenking 2021 

• Bevrijdingsdag 2021 

• Expositie 'Huiselijk geweld en kindermishandeling: ‘Wij … doorbreken de cirkel van ge-

weld’ 

• Rondetafelsessie met VNG-directeur Leonard Geluk  

• Week van Lokaal Klimaatbeleid 

• Nationaal webinar 'De relatie tussen de Regionale energiestrategie en het omgevings-

beleid' 

• Rondleiding bezichtiging bedrijvenpark Zevenellen  

• Informatiebijeenkomst Omnibuzz 

• Webinar over het ‘Nationale Omgevingsvisie-gebied De Peel’ 

• Extra info-bijeenkomst 3 initiatiefnemers aanleg zonnevelden te Neer 

• Bindingsdag  

• Opening Windpark de Kookepan te Neer 

• Conferentie Samenwerking Limburg 3.0 

• Bijeenkomst rondom de herijking van de regiovisie  

• Symposium 'Reflectie coronacrisis' 

• Openbare informatieavond project collectief particulier opdrachtgeverschap oud-

voetbalvelden Grathem 

• Webinar ‘Vertrouwen en regie bij inwoners: niet beslissen over, maar beslissen met ’ 

• Webinar 'Overtuigend Speechen' voor (kandidaat-)raadsleden 

• Plattelandsparlement 

• ‘Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg 1.0' 

• Conferentie 'Op weg naar een rechtvaardige inkomensverdeling' 

• Seminar 'Leren van corona; inspirerende inzichten vanuit de praktijk’ 
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3. Overig 
 

3.1 Koninklijke onderscheiding voor raadslid Hilde Glessner 
 

Op een zonnige, frisse maandagochtend 26 april 

verraste burgemeester mevrouw Désirée  

Schmalschläger ons raadslid mevrouw Hilde 

Glessner (vanwege de coronabeperkingen, buiten 

voor haar huis) met de mededeling ‘dat het Zijne 

Majesteit de Koning had behaagd’, zoals dat 

steevast deftig luidt, ‘om haar te benoemen tot 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau’. 

 

 

 

Hierna volgt de omschrijving van de taken en werkzaamheden die mevrouw Glessner verricht(te) 

en die de koning hebben doen besluiten tot het toekennen van de onderscheiding. 

 

‘Hilde Glessner is een duizendpoot die zich al bijna 50 jaar (!) inzet voor de samenleving en de 

medemens. Niet alleen als mantelzorger, coach/begeleider en vrijwilliger, maar vooral ook als  

bestuurder van vele organisaties. De lijst met verdiensten van Hilde Glessner is lang en bij al haar 

activiteiten spreekt haar sociale hart. Op geheel eigen wijze en met een enorme persoonlijke  

betrokkenheid levert ze een bijdrage aan de Vereniging NaoberzorgPunt Roggel, Dorpsbelangen 

Horn, Seniorenvereniging Horn en Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw. Naast haar rol als  

voorzitter van de Cliëntenraad Hornerheide steekt ze ook zelf de handen uit de mouwen, bezoekt 

ze eenzame ouderen en brengt ze maaltijden rond als chauffeur voor Tafeltje-dek-je. Als voorzitter 

van de Stichting 100 jaar Hornerheide stond ze aan de wieg van het jubileum programma van het 

burgerinitiatief dat de nauwe banden tussen de inwoners van Horn en Leudal en de instelling wil 

benadrukken. Naast alle lokale activiteiten is Hilde Glessner ook provinciaal en zelfs landelijk een 

actief boegbeeld en een voortrekker. De voorbereidingen bij de  

Vereniging Noaberzorgpunt Roggel startten in 2009 en in 2017 ging dit 

initiatief op in de Stichting Naoberzorg Nederland. Ze is voorzitter van 

de Stichting Leergeld Limburg, van de Klachtencommissie Burgerkracht 

Limburg (voorheen Huis voor de Zorg) en bestuurslid bij de KBO Midden 

Limburg. Ook was ze jarenlang lid en voorzitter van de provinciale  

klachtencommissie voor maatschappelijk werk en mede organisator van 

Limburgse Studiedagen Algemeen Maatschappelijk Werk. Hilde is ook al 

jaren politiek actief als voorzitter van de PvdA. Na de verkiezingen in 

2018 is Hilde Glessner toegetreden tot de gemeenteraad voor  

Progressief Akkoord Leudal.’ 
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3.2 De coronapandemie 

 
• Enkele feiten 

 

Het jaar werd begonnen in lockdown, maar ook met de start van het vaccineren. Eind januari werd 

een avondklok ingevoerd. 

In maart volgden slechts lichte aanpassingen in de maatregelen. 

Eind april werd de eerste stap gezet van het openingsplan. 

Op 5 juni beëindigde het kabinet de lockdown. 

In september volgden nog meer versoepelingen en de coronapas (qr-code) werd steeds meer  

gangbaar. 

Op 28 november ging een avond-lockdown in. 

 

• Gevolgen voor vergaderingen en de ambtelijke ondersteuning 

 

Het ambtelijk apparaat (concernorganisatie van het college + de griffie van de raad) werkte een 

groot deel van het jaar zoveel mogelijk van huis uit. 

 

De vergaderingen van de gemeenteraad, de raadscommissies en het presidium alsmede de raads-

informatiebijeenkomsten vonden vaak digitaal plaats, via videoconferencing (met behulp van 

Pexip/Kinly via Company Webcast uit Capelle aan den IJssel). Dat betekende dat de deelnemers 

(waaronder ook eventuele burgers die wilden inspreken) meestal van huis uit in een digitale  

vergadering moesten inloggen. 

De raads- en commissievoorzitters woonden die digitale vergaderingen, tezamen met hun raads- of 

commissiegriffier, vanuit de raadzaal met behulp van een grote monitor bij omdat dat vanwege de 

techniek, het goed kunnen overzien van alle deelnemers  en de geregelde onderling benodigde 

afstemming wenselijk was. 

In de periode dat een avondklok gold, zijnde van 23 januari tot 28 april (aanvankelijk dagelijks van 

21.00 tot 04.30 uur, vanaf 31 maart luidde het aanvangstijdstip 22.00 uur) betekende dat ook dat 

die voorzitters en griffiers gebruik moesten maken van een tweetal formulieren: de ‘eigen verkla-

ring avondklok’+ de ‘werkgeversverklaring avondklok’ (zie bijlage E van dit jaarverslag voor voor-

beeldformulieren). 

 

• De burgemeester houdt de raads- en commissieleden geregeld schriftelijk op de hoogte 

 

De gemeenteraad ontving van allerlei instanties, zoals van de Veiligheidsregio Limburg-Noord in 

Venlo en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag diverse stukken inzake de ont-

wikkelingen van de coronavirus pandemie. 

 

De burgemeester hield de gemeenteraad in de eerste 7 maanden met een 8-tal brieven (23e t/m 

31e brief met stand van zaken) geregeld schriftelijk op de hoogte. 
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3.3 Integriteit 
 

➢ Nevenfuncties 

Op grond van artikel 12 van de Gemeentewet maken de raadsleden openbaar welke andere 

functies dan het lidmaatschap van de raad zij vervullen. Voor commissieleden geldt het-

zelfde op grond van de Verordening op de raadscommissies 2014. Openbaarmaking ge-

schiedt binnen onze gemeente (door tussenkomst van de raadsgriffie) door publicatie via 

internet op de gemeentelijke webstek. Klik voor die overzichten hierop. 

 

➢ Omgang met geschenken 

In de raadsvergadering van 13 oktober 2015 heeft de raad de ‘Gedragscode integriteit 

raadsleden gemeente Leudal 2015’ vastgesteld. Daarin is een paragraaf ‘Omgang met ge-

schenken en uitnodigingen’ opgenomen. Als er geen sprake is van onderhandelingssituaties 

dan mogen raadsleden incidentele kleine geschenken, met een geschatte waarde 

van € 50 of minder, aanvaarden. Duurdere geschenken mogen zij niet aanvaarden, die 

worden teruggestuurd of eigendom van de gemeente die zorgt voor een goede bestemming 

van het geschenk. De griffier neemt in een openbaar register op welke geschenken van 

meer dan € 50 de gemeente via een raadslid heeft aanvaard en welke bestemming daaraan 

is gegeven. 

Dit jaar heeft de griffier van raadsleden geen meldingen van dergelijke geschenken ont-

vangen. 

 

➢ Integriteitmeldingen in raadsvergaderingen 

Een raadslid mag zijn invloed en stem niet gebruiken om een persoonlijk belang veilig te 

stellen of het belang van een ander(e organisatie) bij wie hij een persoonlijke betrokken-

heid heeft. Maar, een raadslid dient niet alleen corruptie en belangenverstrengeling te 

voorkomen, hij/zij dient z’n uiterste best te doen om ook de schijn ervan te vermijden. 

 

Twee raadsleden hebben in drie raadsvergaderingen bij in totaal vier agendapunten, voor-

afgaande aan de beraadslaging en besluitvorming, een integriteitmelding bij de griffier ge-

daan waarmee ze aangaven niet aan die beraadslaging en besluitvorming deel te nemen. 

Het betrof meldingen van de raadsleden: 

- H. van Helden, CDA, 20 april, agendapunt 10 ‘Onttrekken gelden aan bestemmingsreserve 

(O.17) meeropbrengst toeristenbelasting’; 

- H. van Helden, CDA, 20 juli, agendapunt 12 ‘Dekken uitgaven ‘Uitvoeringsplan 2021-2025 

Recreatie en Toerisme Gemeente Leudal’ + Instellen ‘Reserve uitvoeringsplan recreatie en 

toerisme’; 

- H. van Helden, CDA, 20 juli, agendapunt 13 ‘Onttrekken gelden aan bestemmingsreserve 

(O.17) ‘meeropbrengst toeristenbelasting’ voor terugbetalen gedeelte toeristenbelasting 

aan een logies verschaffende ondernemer’; 

- H. Sleven, Samen Verder, 14 december, agendapunt 10 ‘Vaststellen Versnellingsagenda 

Wonen 2022’. 

 

Daarnaast heeft ook één wethouder een integriteitmelding gedaan, namelijk wethouder 

R. Martens in de raadsvergadering van 9 november bij agendapunt 16 ‘Interpellatie inzake 

dossier Landgoed Leudal te Haelen’. 

 

Overigens geven ook commissieleden soms, in commissievergaderingen, aan dat zij om  

integriteitredenen niet aan bepaalde beraadslagingen deelnemen. 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/Index/Leudal
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3.4   Werkgeverscommissie raadsgriffie 

 

De in de raadsvergadering van 8 oktober 2013 ingestelde Werkgeverscommissie raadsgriffie 

treedt, namens de gemeenteraad, formeel op als werkgever van de medewerkers van de 

raadsgriffie (ultimo dit jaar bestaande uit drie medewerkers met 2,3 fte).  

De commissie bestaat uit de raadsleden H. Sleven (Samen Verder), H. Hermans (Ronduit 

Open) en A. Kierkels (D66). De commissie wordt ondersteund door griffier W. Cornelissen.  

De commissie is twee keer (24 maart + 15 december) in vergadering bijeen geweest. De 

vergadering van 23 juni werd vanwege drukke werkzaamheden van de voorzitter én een ge-

brek aan echte agendapunten afgelast. 

De commissie heeft op 21 december, op verzoek van de VVD-fractie, een kort gesprek gehad 

met de fractievoorzitters over de taak van en de uitvoering door de commissie. 

 

3.5   Wijziging samenstelling raadsgriffie 
 

Het team raadsgriffie heeft sinds 19 juni 2008 een  

ongewijzigde formatieomvang en samenstelling gehad.  

‘Gehad’ want griffiemedewerkster Monique Strijdveen-

Kosterman, die op die dag, 13,5 jaar geleden, toetrad tot de 

raadsgriffie en 1 (woens)dag per week haar functie vervul-

de, had besloten om met ingang van 1 december een nieu-

we uitdaging aan te gaan en wel als receptioniste van onze 

eigen gemeente Leudal! In de raadsvergadering van 9 no-

vember heeft raadsvoorzitter burgemeester D. Schmal-

schläger bij het agendapunt ‘Mededelingen’ woorden van dank uitgesproken aan mevrouw 

Strijdveen voor haar jarenlange goede inzet. 

 

De werkgeverscommissie raadsgriffie heeft in haar vergadering van 15 december - in overleg 

met de griffier - besloten om de vrijgevallen formatie van 8/36 fte, niet meer te vervullen. 

Daarmee wordt aan een klein deel van de bezuinigingstaakstelling op personeel (voor de 

griffie al een aantal jaren bepaald op € 50.000 structureel) tegemoetgekomen. 

 

3.6   Jongerendag 

 

De Jongerendag kon ook dit jaar, net als vorig jaar, niet doorgaan vanwege de  

coronabeperkingen. De Jongerendag is een jaarlijkse eendaagse die door de gezamenlijke 

raadsgriffies van de gemeenten Leudal + Maasgouw wordt georganiseerd tezamen met  

scholengemeenschap St. Ursula in Horn en een aantal raadsleden en ambtenaren. De dag 

past in het lesprogramma van groep 4 vwo en het programma bestaat doorgaans in grote 

lijnen uit een raadsdebat, een rondleiding in één van de twee gemeentehuizen en een quiz. 

 

Ook voor komend jaar is hierover nog niets in het lesprogramma opgenomen.  

De beide raadsgriffies gaan overigens kijken of er in de toekomst op een andere wijze invul-

ling kan worden gegeven aan een manier waarop jongeren kunnen worden betrokken bij de 

politiek. 
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3.7   Versterking grip op regionale samenwerking 

 

In de raadsvergadering van 30 mei 2017 stemde de raad in met het plan van aanpak ‘Grip 

op regionale samenwerking’. In de zes andere Midden-Limburgse gemeenten werd eenzelfde 

besluit genomen. De gemeenteraad benoemde in 2018 de raadsleden M. Graef +  

M. Wagemans om zitting te nemen in de regiegroep van de communicatiestructuur Midden-

Limburgse gemeenteraden. Daar de heer Graef op 14 januari tot wethouder werd benoemd 

kon hij geen lid meer zijn van die regiegroep. Er is niet meer gezocht naar een vervanger. 

 

Op 21 oktober heeft de regiegroep, bijna twee jaar na haar laatste vergadering (waaraan de 

coronavirusbeperkingen grotendeels debet waren), haar finale vergadering binnen dit project 

gehad. De griffiers werken de toen gemaakte afspraken uit. Naar verwachting zal begin 2022 

elke gemeente het eindverslag te lezen krijgen en het project z’n einde krijgen. 

 

3.8   Ontwikkelen en bijhouden kennis griffier en medewerkers  

        raadsgriffie 
 

De griffier en de medewerkers van de griffie bezoeken door het jaar heen af en toe bijeen-

komsten waarop ze hun kennis en ervaring kunnen delen met of verrijken door contacten 

met vakgenoten. Soms worden ook interne workshops gevolgd. Daar is het dit jaar door de 

coronavirus beperkingen nauwelijks van gekomen.  

 

Griffier W. Cornelissen is lid van de griffierkring Noord- en Midden-Limburg. Deze kring, be-

staande uit de griffiers van de 15 gemeenten, komt zo’n vier keer per jaar een ochtend in 

vergadering bijeen (één van die vier bijeenkomsten vindt gezamenlijk met de griffierskring 

Zuid-Limburg plaats). De agenda van deze vergaderingen wordt voorbereid door een agen-

dacommissie bestaande uit de griffiers van Leudal, Roermond, Venlo en Weert.  

 

Slechts één vergadering kon fysiek doorgaan vinden (gemeente Leudal was gastvrouw), de 

overige drie vonden digitaal plaats. Op de foto de digitale bijeenkomst van 11 maart. Voor 

wie goed de foto bestudeert ziet rechtsonder ook ons raadslid Jordi Vissers in beeld. Hij liep 

vanuit Avans Hogeschool stage bij de griffie van de gemeente Venlo en voerde een opdracht 

voor de 8 Noord-Limburgse gemeenten uit over regionale samenwerking. 
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Op vrijdag 17 september vond de jaarlijkse Limburgse griffiersdag plaats, in Herten. Dit keer 

georganiseerd door de griffier van Roermond. De rode draad van het programma was  

‘integriteit’. Eerst vond een toelichting plaats door de heer Jos Schipper en mevrouw Caroline  

Doomen over het werk van de Rijksrecherche en de integriteitkwesties waarbij ze kan  

worden betrokken door gemeenten. 

Vervolgens gaven Jacqueline Bisschop en Stephanie Stassen een presentatie van de  

werkzaamheden van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum regio Limburg. De dag  

werd afgesloten met een workshop integriteit door Paul van Ruitenbeek en (college van  

Gulpen-Wittem) Robin Reichradt. 
 

3.9   Workshop ‘Ja, ik wil raadslid worden!’ 

 

In 2013 en 2017 hebben we als griffie een workshop georganiseerd om mensen, die  

interesse hebben, de mogelijkheid te bieden zich te laten informeren over wat het betekent 

om raadslid te zijn. Ook dit jaar is deze workshop weer gehouden en wel op 7 september in 

de raadzaal. Er hadden zich 8 personen aangemeld, waarvan er 6 ook daadwerkelijk  

aanwezig waren. De overige twee hadden zich afgemeld omdat ze die avond al bezet  

waren. Overigens is een van die twee inmiddels commissielid. Ook was er een inwoner van 

de gemeente Roerdalen aanwezig. Behalve de informatie over wat het raadslidmaatschap 

betekent konden ook de fracties aanwezig zijn om uit eigen ervaring te vertellen en kon er  

contact gelegd worden. Raadsleden de heer Linssen en mevrouw Glessner waren aanwezig. 

De deelnemers vonden het een geslaagde avond. 
 

3.10   Raadswerkgroep behoud 3-tal basisscholen 
 

Deze raadswerkgroep is ontstaan n.a.v. een besluit van de commissie sociaal van 8 april en 

wel naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van de drie basisscholen in Buggenum, 

Heibloem en Kelpen-Oler. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van alle fracties, aangevuld 

met wethouder Robert Martens en John Lommen als raadsadviseur van de griffie. Het doel  

van de werkgroep is het voorkomen dat deze scholen dichtgaan en dat ze dus behouden 

blijven voor de gemeenschap, o.a. ten behoeve van de leefbaarheid in deze kernen. 

De werkgroep heeft gesprekken gevoerd met de medezeggenschapsraden van de  

betrokken scholen, de dorps- en gemeenschapsraden, de potentiële overnamepartners en 

met de Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier. Ook in- en externe  

adviseurs werden geraadpleegd. Nu aan het einde van het verslagjaar is het resultaat als 

volgt. De school in Heibloem wordt overgenomen door de Stichting Katholiek  

Basisonderwijs Meijel. Voor de overige twee scholen geldt als overnamekandidaat de  

Stichting Akkoord!-PO uit Venlo; een overnameonderzoek loopt nog. 

In de raadsvergadering van 14 december heeft de raad een door alle fracties gezamenlijk 

ingediende motie aangenomen waarin wordt uitgesproken om tijdens de jaren 2022 t/m 

2026 voor € 150.000 per jaar garant te staan voor bepaalde (exploitatie-)kosten van de  

basisscholen in Buggenum en Kelpen-Oler. 

 

3.11 Raadswerkgroep ontwikkelingen sociaal domein 
 

Op instigatie van raadslid R. Flinsenberg (CDA) d.d. 23 juni is een raadswerkgroep  

ontwikkelingen sociaal domein in het leven geroepen. De commissie sociaal en de raad 

worden geregeld bijgepraat over de stand van de bezuinigingen op het terrein van het  

sociaal domein. Vaak is dit echter een financieel verhaal zonder de inhoudelijk gewenste 

diepgang. Daarom werd de raadswerkgroep gestart om met deelname van 6 van de 7  
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fracties (de VVD heeft niemand afgevaardigd) informeel met elkaar te spreken over  

onderwerpen in het sociaal domein zoals jeugdzorg en Wmo. Ook wethouder Janssen, en 

mensen vanuit de ambtelijke organisatie nemen deel aan de werkgroep. Ook worden  

externe partijen ad hoc uitgenodigd om deel te nemen. Er is een eerste bijeenkomst  

geweest die door iedereen als zinvol is ervaren. Een tweede bijeenkomst, bij het Centrum 

voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg moest vanwege de coronamaatregelen worden  

uitgesteld. Deze werkgroep krijgt komend jaar een vervolg. 
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4. Tot slot 

 

Het jaar 2021 is, net als vorig jaar, voor een groot gedeelte bepaald door de gevolgen van 

het coronavirus, in welke variant dan ook. Het was in elk huiselijk gezin, in woongemeen-

schappen, in werksituaties, in winkels, bij verenigingen etc. het gesprek van de dag. Er wa-

ren perioden van hoop op versoepeling van de coronamaatregelen in de lente en zomer en 

er waren perioden waar het weer de andere kant op ging. 

 

In het politiek-bestuurlijke vergadercircuit hebben de politici en bestuurders intussen veel 

ervaring opgedaan om digitaal in plaats van fysiek te vergaderen en om digitaal contacten 

te leggen en te onderhouden met burgers, ondernemers enz. Digitaal vergaderen vergt 

veel discipline en uithoudingsvermogen. Iedereen wil het liefste fysiek vergaderen maar zo 

lang dat niet kan moet het maar zo. 

 

Er zijn virologen die aan het einde van dit jaar steeds meer lichtpuntjes zien voor het vol-

gende jaar 2022. Zij verwachten dat in de herfst van 2022 het coronavirus mogelijk geen 

andere behandeling meer vergt dan dat het griepvirus in de laatste tientallen jaren nodig 

heeft gehad. Laten we er met z’n allen op hopen dat het maatschappelijke leven niet meer 

beheerst of zelfs ontwricht wordt door een pandemisch virus. 

 

Het nieuwe jaar zal voor raads- en bestuursleden voor een belangrijk deel in het teken 

staan van de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen. Op 14, 15 en 16 maart mogen kie-

zers hun stem uitbrengen, daarna gaan de politici met de uitslag van de stemming aan de 

slag om een nieuw gemeentebestuur te vormen: een nieuwe gemeenteraad, nieuwe raads-

commissies en een nieuw college. Politiek en bestuur zullen nieuwe plannen smeden om die 

vervolgens, in onderlinge samenwerking én in samenwerking met de burgers, ondernemers 

en alle anderen die het leven in de gemeente Leudal een warm hart toedragen, in de ko-

mende vier jaren ten uitvoer te brengen. 

 

De raadsgriffie staat klaar om u daarbij te ondersteunen! 

 

Leudal, 13 januari 2022. 

 

De raadsgriffie: 

- Wim Cornelissen, griffier  

- John Lommen, raadsadviseur 

- Katrien Verhoeven-Vyncke, griffiemedewerkster. 
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Bijlage A 
 

Overzicht amendementen 

 
Legenda:  

 

Fracties 

SV = Samen Verder, RO = Ronduit Open, CDA = Christen-Democratisch Appèl,  

D66 = Democraten 66, PAL = Progressief Akkoord Leudal,  

VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, LS = Leudal Sociaal 

 

Beslissingen 

A = aangenomen, V = verworpen, i = ingetrokken, h = aangehouden 

 
 

Datum Fractie(s) Amendementen 2021 A V i h 

20 apr RO Bepalen voorwaarde eigen bijdrage bij toekom-

stige aanvragen ten laste van Gebiedsfonds 

Buggenumse veld + Nemen besluit omtrent 

bodemsanering en aankoop gronden realiseren 

‘Sjans van Naer’ (6.1) 

 X   

20 apr CDA + D66 Bepalen voorwaarde eigen bijdrage bij toekom-

stige aanvragen ten laste van Gebiedsfonds 

Buggenumse veld + Nemen besluit omtrent 

bodemsanering en aankoop gronden realiseren 

‘Sjans van Naer’ (6.2) 

 X   

20 apr RO Bepalen voorwaarde eigen bijdrage bij toekom-

stige aanvragen ten laste van Gebiedsfonds 

Buggenumse veld + Nemen besluit omtrent 

bodemsanering en aankoop gronden realiseren 

‘Sjans van Naer’ (6.3) 

X    

20 apr SV + RO + D66 (Opnieuw) Kiezen scenario afvalinzameling per 

1 januari 2022 (7.1) 

X    

20 apr CDA (Opnieuw) Kiezen scenario afvalinzameling per 

1 januari 2022 (7.2) 

 X   

13 jul RO Vaststellen bestemmingsplan ‘Woningbouwont-

wikkeling Pinxtenstraat te Haler’ (4.1) 

 X   

13 jul RO Vaststellen bestemmingsplan ‘Huisvesting in-

ternationale werknemers en andere kamerbe-

woners in Leudal’ (6.1) 

 X   

20 jul RO + D66 Vaststellen zienswijze over eventueel besluit 

gouverneur verlenging ontheffing i.v.m. woon-

plaatsvereiste burgemeester D. Schmalschläger 

(18.1) 

 X   

28 sep RO + CDA + LS Vaststellen wensen over en bedenkingen bij 

conceptcollegestandpunt over drie initiatieven 

voor realiseren van zonnevelden aan de 

Schooldijk, Vlaas en Heldenseweg in Neer (4.1) 

X    
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Datum Fractie(s) Amendementen 2021 A V i h 

28 sep VVD Vaststellen wensen over en bedenkingen bij 

conceptcollegestandpunt over drie initiatieven 

voor realiseren van zonnevelden aan de 

Schooldijk, Vlaas en Heldenseweg in Neer (4.2) 

 X   

28 sep SV Vaststellen zienswijze over voornemen gedepu-

teerde staten voorleggen statenvoorstel vast-

stelling provinciaal inpassingsplan N280-West, 

wegvak Leudal (10.1) 

X    

2 nov SV + RO + D66 Begroting 2022: 

Teruggave aan burgers meeropbrengst ozb 

(A.1) 

X    

2 nov SV + RO + D66 Begroting 2022: 

Aanschaf meer bladkorven (A.2) 

X    

2 nov D66 Begroting 2022: 

In 2022 niet in rekening brengen terrashuur 

horecaondernemers (A.3) 

 X   

2 nov D66 Begroting 2022: 

In 2022 niet heffen hondenbelasting (A.4) 

 X   

2 nov SV + RO + D66 Begroting 2022: 

In 2022 ton extra onderhoud groen om onder-

houdsniveau B te bereiken (A.6) 

X    

2 nov VVD Begroting 2022: 

Uitbreiden bedrijventerrein Ittervoort + verwer-

ven status regionaal bedrijventerrein (A.7) 

  X  

9 nov RO Vaststellen Algemene verordening gemeente 

Leudal (7.1) 

 X   

9 nov RO Voteren voorbereidingskrediet uitwerking initia-

tief Dorpsoverleg Itter Laeftj voor toekomstbe-

stendig dorpshuis Neeritter (9.1) 

  X  

9 nov RO Vaststellen 2e raadsrapportage 2021 + Vast-

stellen 11e begrotingswijziging 2021 + Vast-

stellen 4-tal mutaties reserves + Voteren 3-tal 

kredieten + Instellen gecommitteerde reserve 

+ Storten begrotingsruimte in algemene reser-

ve (10.1) 

 X   

14 dec SV + RO + CDA 

+ D66 + PAL + 

VVD + LS 

Vaststellen zienswijze 1e begrotingswijziging 

2021 + 1e begrotingswijziging 2022 Veilig-

heidsregio Limburg-Noord te Venlo i.v.m. aan-

passing takenpakket publieke gezondheid (7.1) 

X    

14 dec RO Vaststellen Verordening afvalstoffenheffing 

2022 (incl. tarieventabel) (8.1) 

 X   

14 dec SV Vaststellen Versnellingsagenda Wonen 2022 

(11.1) 

X    

14 dec RO Vaststellen Versnellingsagenda Wonen 2022 

(11.2) 

X    

21 dec RO Nogmaals: Vaststellen Verordening afvalstof-

fenheffing 2022 (incl. tarieventabel) (4.1) 

 X   

  totaal 10 13 2 0 
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Bijlage B 

 
Overzicht moties 

 

B.1 Moties bij raadsvoorstellen 

 

Legenda:  

 

Fracties 

SV = Samen Verder, RO = Ronduit Open, CDA = Christen-Democratisch Appèl,  

D66 = Democraten 66, PAL = Progressief Akkoord Leudal,  

VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, LS = Leudal Sociaal 

 

Beslissingen 

A = aangenomen, V = verworpen, i = ingetrokken, h = aangehouden 

 

Datum Fractie(s) Motie bij raadsvoorstellen 2021 A V i h 

12 jan RO + CDA Vaststellen Uitvoeringsprogramma Wonen 2022 

(3.1) 

X    

16 mrt VVD Beslissen over deelname aan tweejaarlijkse 

Veiligheidsmonitor 2021 (7.1) 

X    

20 apr CDA (Opnieuw) Kiezen scenario afvalinzameling per 

1 januari 2022 (7.1) 

X    

1 jun D66 + PAL + LS Instemmen met Regionale Energiestrategie 

Noord- en Midden-Limburg 1.0 (4.1) 

 X   

2 nov SV + RO + D66 Begroting 2022: 

Investeren in projecten opwekken duurzame 

energie (M.1) 

X    

2 nov SV + RO + D66 Begroting 2022: 

Beleid formuleren kleinschalige duurzaamheids-

initiatieven in kernen (M.2) 

X    

2 nov CDA Begroting 2022: 

Bevorderen realisering dorpsinitiatieven wo-

ningbouw (M.3) 

X    

2 nov CDA Begroting 2022: 

Structurele risico’s voor rekening gemeente 

nemen + geen belastingverhogingen (M.4) 

 X   

2 nov CDA Begroting 2022: 

Verhogen maximale koopsom starterslening 

(M.5) 

X    

2 nov SV + RO + D66 Begroting 2022: 

In 2022 geen subsidieplafond evenementen 

(M.6) 

X    

9 nov PAL + LS Voteren voorbereidingskrediet uitwerking initia-

tief Dorpsoverleg Itter Laeftj voor toekomstbe-

stendig dorpshuis Neeritter (9.1) 

X    

14 dec RO Legesverordening 2022: 

(8.1) 

 X   
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Datum Fractie(s) Motie bij raadsvoorstellen 2021 A V i h 

14 dec CDA Verordening afvalstoffenheffing 2022: 

(8.2) 

X    

14 dec CDA Verordening afvalstoffenheffing 2022: 

(8.3) 

X    

14 dec CDA Verordening afvalstoffenheffing 2022: 

(8.4) 

X    

14 dec CDA + LS Vaststellen Versnellingsagenda Wonen 2022 

(11.1) 

X    

21 dec SV + D66 Vaststellen Mobiliteitsplan gemeente Leudal 

(12.1) 

X    

  totaal 14 3 0 0 
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B.2 Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

Legenda:  

 

Fracties 

SV = Samen Verder, RO = Ronduit Open, CDA = Christen-Democratisch Appèl,  

D66 = Democraten 66, PAL = Progressief Akkoord Leudal,  

VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, LS = Leudal Sociaal 

 

Beslissingen 

A = aangenomen, V = verworpen, i = ingetrokken, h = aangehouden 

 
 

Datum Fractie(s) Motie vreemd aan de orde van de dag 2021 A V i h 

9 feb CDA + VVD + 

LS 

Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag inzake subsidiëring van dorpsraden in 2021 

(11.1) 

 X   

9 feb SV + RO + D66 

+ LS 

Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag inzake subsidiëring van Stichting Omroep 

Leudal-Maasgouw (3ML) te Heythuysen (12.1) 

X    

9 feb VVD + LS Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag inzake subsidiëring van Stichting Omroep 

Leudal-Maasgouw (3ML) te Heythuysen (12.2) 

 X   

16 mrt PAL + LS Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag afzien van gebruik chemische middelen 

voor onkruidbestrijding (16.1) 

X    

16 mrt SV + RO + PAL 

+ VVD + LS 

Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag hoogwaterbescherming Buggenum, Haelen, 

Horn en Neer i.v.m. plannen Roermond op en 

rond de Maasplassen en dijkverlaging (17.1) 

X    

16 mrt SV + D66 + PAL 

+ LS 

Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag hoogwaterbescherming Buggenum, Haelen, 

Horn en Neer i.v.m. plannen Roermond op en 

rond de Maasplassen en dijkverlaging (17.2) 

X    

16 mrt SV + RO Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag voorkomen + monitoren hinder en overlast 

nieuw gevestigde bedrijven op bedrijventerrein 

Zevenellen in Buggenum / Haelen (18.1) 

X    

16 mrt VVD Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag verzoek om coulancebetaling inzake restau-

ratie dak schuur Posthuisweg 12 in Horn (19.1) 

 X   

20 apr LS Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag over wijze van uitvoering door college van 

motie raadsvergadering 22 december 2020 

inzake uitvoeringsproces beleidskader duurza-

me energie (zon en wind) (15.1) 

X    

20 apr PAL Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag over wijze van uitvoering door college van 

motie raadsvergadering 22 december 2020 

inzake uitvoeringsproces beleidskader duurza-

me energie (zon en wind) (15.2) 

 X   
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Datum Fractie(s) Motie vreemd aan de orde van de dag 2021 A V i h 

20 apr CDA + D66 Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag over plaatsing extra bladkorven tijdens de 

herfst (16.1) 

X    

20 apr SV + RO + CDA 

+ PAL + VVD + 

LS 

Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag over door Stichting Primair Onderwijs Leu-

dal en Thornerkwartier voorgenomen besluit tot 

sluiting van drie basisscholen (17.1) 

X    

1 jun D66 + PAL + LS Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag met pleidooi verhoging minimumloon 

(17.1) 

X    

28 sep RO Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag n.a.v. collegebesluit 20 april 2021 weige-

ring omgevingsvergunning voor opslaan ge-

mengd bouw- en sloopafval t/m maximaal 45 

m3 Nijssen Grondverzet VOF, Ophoven 42 te 

Roggel (13.1) 

X    

28 sep RO Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag alsnog laten verhogen overstromingsdrem-

pel in westelijke dijk Lateraal Kanaal t.h.v. 

noordelijk retentiebekken in Haelen / Horn + 

aansprakelijk stellen Rijkswaterstaat (14.1) 

   X 

28 sep RO Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag alsnog laten verhogen overstromingsdrem-

pel in westelijke dijk Lateraal Kanaal t.h.v. 

noordelijk retentiebekken in Haelen / Horn + 

aansprakelijk stellen Rijkswaterstaat (14.2) 

X    

28 sep SV + RO Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag alsnog laten verhogen overstromingsdrem-

pel in westelijke dijk Lateraal Kanaal t.h.v. 

noordelijk retentiebekken in Haelen / Horn + 

aansprakelijk stellen Rijkswaterstaat (14.3) 

X    

28 sep PAL + LS Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag over aanvraag omgevingsvergunning voor 

vellen 14 bomen voor herontwikkeling sport-

park ’t Maasveld te Neer (15.1) 

  X  

28 sep RO Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag bevordering aanschaf en plaatsing zonne-

panelen op huur- en koopwoningen (16.1) 

  X  

9 nov RO Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag over landelijke wijziging tijdsinterval perio-

diek borstonderzoek vrouwen (11.1) 

X    

9 nov RO Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag inzake bestemmingsplan ‘Huisvesting inter-

nationale werknemers en andere kamerbewo-

ners in Leudal’ (12.1) 

 X   

9 nov RO Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag over betrekken burgers bij evaluatie over-

stroming Maas medio juli 2021 + over nemen 

maatregelen voorkoming nieuwe overstromin-

gen (13.1) 

 X   
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Datum Fractie(s) Motie vreemd aan de orde van de dag 2021 A V i h 

9 nov RO Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag over betrekken burgers bij evaluatie over-

stroming Maas medio juli 2021 + over nemen 

maatregelen voorkoming nieuwe overstromin-

gen (13.2) 

X    

9 nov RO Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag over betrekken burgers bij evaluatie over-

stroming Maas medio juli 2021 + over nemen 

maatregelen voorkoming nieuwe overstromin-

gen (13.3) 

 X   

14 dec SV + RO + CDA 

+ D66 + PAL + 

VVD + LS 

Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag behoud basisscholen in Buggenum en Kel-

pen-Oler (16.1) 

X    

21 dec SV + CDA Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag over verzoek verplaatsing Tankstation Pee-

ters te Kelpen-Oler (18.1) 

X    

  totaal 16 7 2 1 
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Bijlage C 
 
 

Overzicht initiatiefraadsvoorstellen 

 

Legenda:  

 

Fracties 

SV = Samen Verder, RO = Ronduit Open, CDA = Christen-Democratisch Appèl,  

D66 = Democraten 66, PAL = Progressief Akkoord Leudal,  

VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, LS = Leudal Sociaal 

 

Beslissingen 

A = aangenomen, V = verworpen, i = ingetrokken, h = aangehouden 

 

Datum Fractie(s) Initiatiefvoorstellen 2021 A V i h 

       

 

Géén.  
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Bijlage D 
 

Samenstelling gemeenteraad1 
1 per ultimo 2021 

     

Fractie Samen Verder 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

L.J.E. (Leon) Linssen 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Kemkensstraat 4 

6083 AV  Nunhem 

  

E-mail adres l.linssen@leudal.nl 

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Ir. J.H.H. (Jack) Coolen 

Raadslid 

Adres 

 

Koelstraat 3b 

6011 SB  Ell  

E-mail adres j.coolen@leudal.nl 

Politieke partij Samen Verder 
 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

J.B.H.M.G. (Jan) Engelen 

Raadslid 

Adres 
Dresenstraat 6 

6088 HC  Roggel 

  

E-mail adres j.engelen@leudal.nl 

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

Naam 

Functies 

H.T.G. (Hen) Sleven 

Raadslid 

Adres 
Beukenstraat 9 

6013 SR  Hunsel 

  

E-mail adres h.sleven@leudal.nl  

Politieke partij Samen Verder 

 

mailto:l.linssen@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:h.sleven@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
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Fractie Samen Verder (vervolg) 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

E. van Tilburg 

Raadslid 

Adres 
Biesstraat 10 

6093 AD  Heythuysen 

  

E-mail adres e.vantilburg@leudal.nl 

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

Naam 

 

Functie 

Ing. A.G.H. (Anita) van Vlodrop –  

Van Kempen 

Raadslid 

Adres 
Graafschap Hornestraat 2B 

6085 BV  Horn 

  

E-mail adres a.vanvlodrop@leudal.nl 

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

Naam 

 

Functie 

Ing. H. (Heleen) Wijers –  

Van der Linden 

Raadslid 

Adres 
Poelakkerweg 3 

6082 NC  Buggenum 

  

E-mail adres h.wijers@leudal.nl  

Politieke partij Samen Verder 

 

  

mailto:e.vantilburg@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:a.vanvlodrop@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:h.wijers@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
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Fractie Ronduit Open 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

H.J.H. (Berry) Hermans 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Biesstraat 36 

6093 AE  Heythuysen 

  

E-mail adres b.hermans@leudal.nl  

Politieke partij Ronduit Open 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

J. (Jordi) Custers BSc 

Raadslid 

Adres 
Kunnenbeemd 8 

6011 PB  Ell 

  

E-mail adres j.custers@leudal.nl 

Politieke partij Ronduit Open 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

E.H. (Evert) Franzen 

Raadslid 

Adres 
Wessemerven 2 

6037 SP Kelpen-Oler 

  

E-mail adres e.franzen@leudal.nl 

Politieke partij Ronduit Open 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

G.A.M.C. (Gerry) Teeuwen 

Raadslid 

Adres 
Isidoorstraat 17 

6012 RE  Haler 

  

E-mail adres g.teeuwen@leudal.nl 

Politieke partij Ronduit Open 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Dr. Ir. M.C.H. (Thieu) Wagemans 

Raadslid 

Adres 
Belenbroeklaan 22 

6093 BT  Heythuysen 

  

E-mail adres m.wagemans@leudal.nl  

Politieke partij Ronduit Open 

 

mailto:b.hermans@leudal.nl
http://www.ronduitopen.nl/
mailto:j.custers@leudal.nl
http://www.ronduitopen.nl/
http://www.ronduitopen.nl/
mailto:g.teeuwen@leudal.nl
http://www.ronduitopen.nl/
mailto:m.wagemans@leudal.nl
http://www.ronduitopen.nl/
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Fractie CDA 

 

 

 

Naam 

Functies 

Drs. H.H.J.M. (Huub) van Helden MBA 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Speikerhofweg 21 

6081 NB  Haelen 

  

E-mail adres h.vanhelden@leudal.nl 

Politieke partij CDA 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Mr. N.J.A.G. (Nadine) Alofs 

Raadslid 

Adres 
Raadhuisstraat 23 

6088 BR  Roggel 

  

E-mail adres n.alofs@leudal.nl  

Politieke partij CDA 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

 

Adres 

R.J. (Rob) Flinsenberg 

Raadslid 

 

Gegevens worden niet verstrekt 

 

E-mail adres 

 

r.flinsenberg@leudal.nl 

Politieke partij CDA 
 

 

 

 

 

Naam 

Functies 

P.H.L. (Peter) van Melick 

Raadslid 

Adres 
Gerhegge 8 

6086 PC  Neer 

  

E-mail adres phl.vanmelick@leudal.nl  

Politieke partij CDA 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

J.F.W. (John) Nouwen MSc 

Raadslid 

Adres 
Aan de Heibloem 17a 

6093 PE  Heythuysen 

  

E-mail adres j.nouwen@leudal.nl 

Politieke partij CDA 

 

http://www.cda.nl/leudal
mailto:n.alofs@leudal.nl
http://www.cda.nl/leudal
mailto:r.flinsenberg@leudal.nl
mailto:phl.vanmelick@leudal.nl
http://www.cda.nl/leudal
http://www.cda.nl/leudal
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Fractie D66 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Mr. A.G.J. (André) Kierkels 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Hanssum 18 

6086 BV  Neer 

  

E-mail adres a.kierkels@leudal.nl 

Politieke partij D66 
 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

 

Adres 

I.M.R.M. Schors 

Raadslid 

 

Gegevens worden niet verstrekt 

  

E-mail adres i.schors@leudal.nl 

Politieke partij D66 

 

 

 

Naam 

Functies 

Drs. D.J.H. (Dirk) Voermans 

Raadslid 

Adres 
Reppelstraat 29a 

6088 EV Roggel 

  

E-mail adres d.voermans@leudal.nl  

Politieke partij D66 
 

  

mailto:a.kierkels@leudal.nl
http://www.d66leudal.nl/
mailto:d.voermans@leudal.nl
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Fractie Progressief Akkoord Leudal 

 

 

 

 

Naam 

Functies 

Drs. J.F.M. (Joost) van der Stappen 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Margarethastraat 73 

6014 AD  Ittervoort 

  

E-mail adres j.vanderstappen@leudal.nl 

Politieke partij Progressief Akkoord Leudal  

 

 

 

 

Naam 

Functies 

H.L. (Hilde) Glessner 

Raadslid 

Adres 
Stadhouderlaan 25 

6085 AV  Horn 

  

E-mail adres h.glessner@leudal.nl 

Politieke partij Progressief Akkoord Leudal 
 

 

 

 

Fractie VVD 

 

 

 

 

Naam 

Functies 

Mr. R.G.M. (Ad) Thomassen 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Schelkens-ven 84 

6085 DH  Horn 

  

E-mail adres a.thomassen@leudal.nl  

Politieke partij VVD 

 

 

 

 

 

Naam 

Functies 

J.J.P. (Jordi) Vissers 

Raadslid 

Adres 
Daalakkerstraat 8 

6085 BP  Horn 

  

E-mail adres j.vissers@leudal.nl 

Politieke partij VVD 

 

  

mailto:j.vanderstappen@leudal.nl
http://www.progressiefleudal.nl/
mailto:h.glessner@leudal.nl
mailto:a.thomassen@leudal.nl
http://www.vvdleudal.nl/
http://www.vvdleudal.nl/
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Fractie Leudal Sociaal 

 

 

 

Naam 

Functies 

R.A.M. (Richard) Verheul 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Pater van Donstraat 28 

6089 NP  Heibloem 

  

E-mail adres r.verheul@leudal.nl  

Politieke partij Leudal Sociaal 
 

 

 

 

Raadsvoorzitter 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

             D.H. (Désirée) Schmalschläger 

             Burgemeester 

 
  

 

 

 

 

Raadsgriffier 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

             Drs. W.A.L.M. (Wim) Cornelissen 

             Griffier 
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Bijlage E 
 
 

Formulieren tijdens avondklok coronamaatregelen 

 
 

 
Zie de volgende bladzijden 



Werkgeversverklaring 
Avondklok
21.00 – 04.30 uur
De houder van deze werkgeversverklaring moet voor het werk 
tijdens de uren van de avondklok buiten zijn.

De houder toont bij deze verklaring ook een Eigen verklaring 
avondklok.

Dit formulier mag uitgeprint of digitaal getoond worden.

Misbruik is strafbaar.

Heeft u vragen over deze verklaring?
Kijk op Rijksoverheid.nl/avondklok. Of bel 0800-1351.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

1 Verklaring werkgever

Ik, 

Voorletter(s) en achternaam:

Functie:

Bedrijfsnaam:

Adres en plaats: 

Telefoonnummer:

V1
 2

10
12

1

1/2



2 Informatie werknemer

Verklaar hierbij dat werknemer

Voorletter(s) en achternaam:

Functie:

Geboortedatum:

bij dit bedrijf werkt en daarom buiten moet zijn tijdens de uren van de avondklok.

 Geef zo precies mogelijk aan op welke dag(en) en tijdstip(pen) uw werknemer buiten moet zijn:

 Ik kan voor deze werknemer geen vaste tijden aangeven.

3 Naar waarheid ingevuld

 Ik (werkgever) verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. 

4 Ondertekening werkgever

Plaats (altijd invullen):

Datum (altijd invullen): 

Handtekening (alleen nodig als u dit formulier uitprint en tot ondertekenen in staat bent)

2/2



Eigen verklaring 
Avondklok
21.00 – 04.30 uur

U moet deze verklaring desgevraagd aan een opsporings-
ambtenaar kunnen laten zien als u tussen 21.00 uur en 04.30 uur 
buiten bent. U mag het formulier uitgeprint of digitaal laten zien. 

Misbruik is strafbaar.

Heeft u vragen over deze verklaring?
Kijk op Rijksoverheid.nl/avondklok. Of bel 0800-1351.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

1 Verklaring

Ik, 

Voorletter(s) en achternaam:

Adres en woonplaats:

Geboortedatum: 

Verklaar hierbij dat ik van (datum)

tot en met (datum)

tussen 21.00 en 04.30 uur buiten moet zijn.

1/2

V1
 2

10
12

1



2 Reden

Geef aan waarom u tussen 21.00 en 04.30 uur buiten bent. 

 Ik moet werken en heb de Werkgeversverklaring Avondklok bij me.

 Ik heb dringend medische hulp nodig of een dier heeft dringend medische hulp nodig.
 Toelichting:

 

 Iemand anders heeft dringend mijn hulp nodig.
 Toelichting:

 

 Ik reis naar het buitenland en kan met (reis)documenten aantonen dat ik daarom tussen 
21.00 en 04.30 uur buiten ben. 

 Ik ben onderweg van of naar een uitvaart en kan dit aantonen.

 Ik ben onderweg in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- 
of beroepschriftencommissie en kan dit aantonen.

 Ik ben onderweg van of naar een live-programma en kan dit aantonen met een uitnodiging 
van de omroep die dit programma uitzendt. 

 Ik ben onderweg van of naar een examen of tentamen dat ik moet afleggen voor mijn 
opleiding op het mbo, hbo of wo en kan dit aantonen.

3 Naar waarheid ingevuld

 Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. 

4 Ondertekening

Plaats (altijd invullen):

Datum (altijd invullen): 

Handtekening (alleen nodig  
als u dit formulier uitprint)

2/2



Bijlage F 
 
 

Statistieken gemeentelijke webstek + sociale media 

 
 

 
Zie de volgende bladzijden 

 



Statistieken website 2021

Gemeenteraad

Waarde Unieke paginaweergavenPaginaweergavenTotale bestede tijd door bezoekers (in seconden)

/gemeenteraad 3814 5301 130998

/vergaderingen-gemeenteraad 3144 4078 309562

/samenstelling-gemeenteraad 2153 2536 215931

/overzicht-nevenfuncties-gemeenteraadsleden 104 144 9881

/intranet/gemeenteraad_279/ 14 21 286

/intranet/nieuws_252/item/help-jij-ons-mee-tijdens-de-gemeenteraadsverkiezing-van-2022_63806.html 7 25 1657

/bestuur-en-organisatie/samenstelling-gemeenteraad_41909/ 4 7 9

/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad_41891/ 1 1 2

Commissies

Waarde Unieke paginaweergavenPaginaweergavenTotale bestede tijd door bezoekers (in seconden)

/commissies 1354 1847 16086

/commissie-fysiek 1098 1414 95428

/commissie-sociaal 486 688 40260

/commissie-bestuur-en-middelen 344 480 29535

/samenstelling-commissie-fysiek 298 331 20978

/samenstelling-commissie-sociaal 226 255 16593

/samenstelling-commissie-bestuur-en-middelen 223 246 12913

/agenda-commissies-sociaal-fysiek-en-bestuur-en-middelen-18-19-20-okt 166 243 18356

/agenda-commissies-sociaal-fysiek-en-bestuur-en-middelen-28-29-30-juni 116 174 12358

/agenda-commissies-sociaal-fysiek-en-bestuur-en-middelen-13-14-15-sept 91 132 15828

Interne zoekopdrachten

Waarde Zoekopdrachten PaginaweergavenTotale bestede tijd door bezoekers (in seconden)

gemeenteraad 44 52 783

raadsvergadering 37 42 1206

raadsleden 9 10 143

raadsvergaderingen 7 9 87

raadsvragen 5 6 35

gemeenteraadsvergadering 4 4 0

commissie fysiek 26 30 317

commissie sociaal 9 9 125

commissie 7 10 181

commissievergadering 7 11 81

commissie ruimtelijke kwaliteit 4 4 101

Uitgaande links

Ibabs 2759

Royalcast 209








