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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 2018. 

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. 

 

Hieronder treft u de, sinds enkele jaren in dit voorwoord voorkomende, grafiek aan waarin 

de gemiddelde vergaderduur (per avond) van raads-, presidium- en commissievergaderin-

gen (sociaal + fysiek + bestuur en middelen) wordt uitgebeeld. Daaraan is nu een grafiek 

toegevoegd van de absolute vergaderduur (dus: hoeveel is er in z’n totaliteit vergaderd). 

Uit de grafieken blijkt dat de gemiddelde vergaderduur van raadsvergaderingen de laatste 

jaren geleidelijk aan het afnemen is (de laatste 4 jaar telkens met ruim een kwartier). De 

absolute vergaderduur daarvan is zelfs flink aan het teruglopen (in 2018 ruim 22% minder 

vergaderd dan in 2017). 
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Voor het presidium en de drie raadscommissies geldt ook een tendens van een gemiddeld 

kortere vergaderduur + een in totaliteit afgenomen vergaderduur. 

 

Wat 2019 qua vergaderduur gaat brengen? In 2018 is een heel voorbereidingstraject door-

lopen om de besluitvorming voor te bereiden over de vergaderstructuur voor de rest van de 

zittingsperiode 2018-2022. Begin 2019 zal het presidium daarover een besluit nemen, naar 

verwachting kan de nieuwe vergaderstructuur met ingang van 1 mei 2019 van start. 

 

Wij vertrouwen er als raadsgriffie op met dit jaarverslag in grote lijnen een beeld te geven 

van wat in het jaar 2018 in het politieke domein van de gemeente Leudal is gebeurd. 

 

Leudal, 10 januari 2019. 

 

De raadsgriffie: 

- Wim Cornelissen, griffier;  

- John Lommen, raadsadviseur; 

- Katrien Verhoeven-Vyncke, griffiemedewerkster; 

- Monique Strijdveen-Kosterman, griffiemedewerkster. 
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0. Gemeenteraadsverkiezing 
 

0.1.  Uitslag gemeenteraadsverkiezing 21 maart 

 

Op woensdag 21 maart vond de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezing plaats voor de zit-

tingsperiode van 29 maart 2018 t/m 23 maart 2022. 

 

125 kandidaten (99 mannen en 26 vrouwen), verdeeld over 6 kandidatenlijsten, stelden 

zich kandidaat voor één van de 25 raadszetels. De uitslag luidde als volgt. 

 

 Stembusuitslag 2018 Stembusuitslag 2014 

  Stemmen Zetels %   Stemmen Zetels % 

Lijst 1 Samen Verder    4.207 7   27,94    5.046 9  31,64 

Lijst 2 Ronduit Open    3.205 6   21,28    3.883 7  24,35 

Lijst 3 CDA    3.136 5   20,82    2.661 5  16,68 

Lijst 4 D66    2.104 3   13,97    1.421 2    8,91 

Lijst 5 VVD    1.080 2     7,17    1.033 1    6,48 

Lijst 6 Progressief  

          Akkoord Leudal1 

   1.327 2     8,81       923 1    5,79 

Overigen2              982 0    6,16 

 

 Opkomst 2018 Opkomst 2014 

 Opgeroepen Opgekomen % Opgeroepen Opgekomen % 

 29.395 15.327 52,14 29.157 16.079 55,15 

 Blanco Ongeldig  Blanco Ongeldig  

 198 70  88 42  

 
1. Bij de gemeenteraadsverkiezing van 2014 heette Progressief Akkoord Leudal nog Progressief Leudal. 

2. Bij de gemeenteraadsverkiezing van 2014 deden twee politieke partijen mee die dat niet deden in 2018:  

OPA (Ouderen Politiek Actief Leudal) + PvdA. 

 

Met ingang van de nieuwe zittingsperiode per 29 maart werden de volgende personen 

raadslid: 

- fractie Samen Verder: de heer M. (Michel) Graef, de heer A. (Arno) Walraven, de heer  

  H. (Hen) Sleven, de heer P. (Piet) Verlinden, de heer P. (Pieke) Houben, mevrouw  

  M. (Ria) Teluij en mevrouw H. (Heleen) Wijers; 

- fractie Ronduit Open: de heer S. (Stan) Backus, de heer M. (Thieu) Wagemans, de heer  

  J. (Jordi) Custers, de heer M. (Mart) Janssen, mevrouw G. (Gerry) Teeuwen en de heer  

  R. (Richard) Verheul; 

- fractie CDA: de heer H. (Huub) van Helden, mevrouw N. (Nadine) Alofs, de heer  

  J. (John) Nouwen, de heer P. (Peter) van Melick en de heer R. (Rob) Flinsenberg; 

- fractie D66: mevrouw I. (Iris) Schors, de heer R. (Robert) Martens en de heer  

  A. (André) Kierkels; 

- fractie Progressief Akkoord Leudal: de heer J. (Joost) van der Stappen en mevrouw  

  H. (Hilde) Glessner; 

- fractie VVD: de heer R. (Ad) Thomassen en de heer J. (Jordi) Vissers. 
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NB. De raadsleden A. Walraven, P. Verlinden, S. Backus en R. Verheul vervulden bij aan-

vang van die zittingsperiode tevens tijdelijk nog de functie van wethouder op grond van 

hun benoeming vanuit de vorige zittingsperiode totdat formeel in de raadsvergadering van 

29 mei de verkiezing van nieuwe wethouders plaatsvond. 

 

De ‘stemkanonnen’ bij gemeenteraadsverkiezing 2018 

In absolute zin Onder de niet-lijsttrekkers 

S. Backus (RO) 916 stemmen M. Wagemans (RO)   817 stemmen 

M. Wagemans (RO) 817 stemmen A. Walraven (SV)   601 stemmen 

M. Graef (SV) 637 stemmen I. Schors (D66)   555 stemmen 

A. Walraven (SV) 601 stemmen N. Alofs (CDA)   447 stemmen 

R. Thomassen (VVD) 595 stemmen J. Custers (RO)   440 stemmen 

 

3 kandidaten haalden de kiesdeler 

S. Backus (RO) 916 

M. Wagemans (RO) 817 

M. Graef (SV) 637 

 

De kiesdeler bedroeg 602,36 (2014: 637,96), namelijk 15.059 geldige stemmen gedeeld 

door 25 raadszetels. Een kandidaat die ten minste 603 stemmen behaalde verwierf daar-

door zelfstandig (minimaal) één volle zetel (voor z’n kandidatenlijst). 

  

23 kandidaten die niet de kiesdeler haalden 

maar wel de voorkeurstemmendrempel 

A. Walraven (SV) 601 

R. Thomassen (VVD) 595 

I. Schors (D66) 555 

H. van Helden (CDA) 541 

R. Martens (D66) 492 

J. van der Stappen (PAL) 467 

N. Alofs (CDA) 447 

J. Custers (RO) 440 

H. Sleven (SV) 396 

J. Nouwen (CDA) 393 

P. Verlinden (SV) 363 

P. van Melick (CDA) 339 

H. Glessner (PAL) 314 

P. Houben (SV) 280 

A. Kierkels (D66) 273 

M. Teluij (SV) 255 

D. Voermans (D66) 237 

H. Wijers (SV) 224 

R. Flinsenberg (CDA) 221 

L. Linssen (SV) 209 

M. Janssen (RO) 203 

M. Schreurs (CDA) 189 

A. van Vlodrop (SV) 182 
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De voorkeurstemmendrempel bedroeg 150,59. 

Een kandidaat die niet de kiesdeler haalde (en dus niet zelfstandig een raadszetel verwierf), 

maar wel minimaal 151 stemmen kreeg bij de verkiezing, kwam bij de zetelverdeling eer-

der in aanmerking voor een raadszetel dan iemand die hoger op dezelfde kandidatenlijst 

stond maar die de voorkeurstemmendrempel niet haalde. 

 

 3 raadsleden haalden niet de voorkeurstemmendrempel maar werden op grond van de 

(hoge) plaats op de kandidatenlijst toch per 29 maart raadslid: mevrouw G. Teeuwen 

(Ronduit Open; 149 stemmen), de heer R. Verheul (Ronduit Open; 131 stemmen) en 

de heer J. Vissers (VVD; 99 stemmen). 

 1 kandidaat, namelijk de heer M. (Maurice) Schreurs (CDA), haalde wel de voorkeur-

stemmendrempel (met 189 stemmen) en stond hoog op de kandidatenlijst (4e plaats) 

maar werd toch geen raadslid omdat de op de 6e plaats van de kandidatenlijst ge-

plaatste heer J. Nouwen meer voorstemmen behaalde (393 stemmen). 

 5 kandidaten werden pas twee maanden later, op 29 mei, raadslid namelijk de heer  

L. Linssen (Samen Verder), mevrouw A. van Vlodrop (Samen Verder), de heer  

E. Franzen (Ronduit Open), de heer H. Hermans (Ronduit Open) en de heer  

D. Voermans (D66).  

Zij konden raadslid worden doordat er vacatures waren ontstaan als gevolg van de be-

noeming van de volgende vijf raadsleden tot wethouder, respectievelijk: de heer  

A. Walraven, de heer P. Verlinden, de heer S. Backus, de heer M. Janssen en de heer 

R. Martens. 

 

0.2.  Coalitieonderhandelingen en coalitievorming 

Nadat op 23 maart het Centraal stembureau van de gemeente de uitslag van de gemeen-

teraadsverkiezing van 21 maart officieel had vastgesteld nam de lijsttrekker van Samen 

Verder, de heer M. Graef, het initiatief tot coalitie- en collegevorming. Volgens vast ge-

bruik wordt dat initiatief genomen door de politieke groepering die bij de verkiezingen de 

meeste stemmen heeft vergaard. 

 

In de eerste dagen heeft de heer Graef verkennende gesprekken gevoerd, per in de ge-

meenteraad gekozen groepering, met vertegenwoordigers van hun raadsfractie en/of hun 

bestuur.  

Vanaf 4 april zijn vertegenwoordigers van uitsluitend nog Samen Verder, Ronduit Open en 

D66, gedurende zo’n anderhalve maand op één of twee dagen per week (met ondersteu-

ning van de griffier), met elkaar in gesprek geweest om de thema’s te bespreken van een 

mogelijk coalitieakkoord + over de omvang en verdeling van de wethouderformatie + 

over de namen van de kandidaat-wethouders. 

 

Op 23 mei maakte de heer Graef, namens de drie onderhandelende partijen, bekend dat 

een onderhandelingsakkoord was bereikt. Dat coalitieakkoord draagt de naam  

‘Samenspel’ en is ondertekend door de drie fracties en hun drie partijbesturen. 

 

0.3.  Risicoanalyse integriteit kandidaat wethouders 

Burgemeester A. Verhoeven heeft, in de lijn van het ‘Reglement van orde raadsvergade-

ringen Leudal 2015’, het bureau Berenschot uit Utrecht opdracht gegeven om een risico-

analyse integriteit uit te voeren naar de kandidaat wethouders. 

Deze risicoanalyse is uitgevoerd in de periode van 16 mei tot en met 25 mei.  
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Vanuit de verzamelde informatie en de gesprekken met de kandidaten heeft Berenschot 

geen feiten en omstandigheden op het gebied van integriteit aangetroffen die een beletsel 

vormden voor de benoeming van de kandidaten als wethouder van de gemeente Leudal. 

Bij alle kandidaten heeft Berenschot één of enkele aanbevelingen geformuleerd om risi-

co’s op het gebied van integriteit te voorkomen.  

 

0.4.  Samen Verder + Ronduit Open + D66 vormen de coalitie /  

  CDA + Progressief Akkoord Leudal + VVD + Leudal Sociaal vormen de oppositie 

In de raadsvergadering van 29 mei hebben alle fracties verklaringen over de coalitieon-

derhandelingen kunnen afleggen. De fracties Samen Verder (7 zetels), Ronduit Open (5 

zetels) en D66 (3 zetels) verklaarden de nieuwe coalitie te vormen met 15 van de 25 ze-

tels. 

 

NB.  

Ronduit Open had als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen 6 zetels behaald. Daar raadslid  

R. Verheul per 11 mei de partij en fractie verliet (en een nieuwe fractie ‘Leudal Sociaal’ vormde) nam 

het zeteltal van de fractie Ronduit Open af naar 5. 

 

De gemeenteraad bepaalde, op voorspraak van de coalitiefracties: 

 het aantal te benoemen wethouders op 5; 

 de tijdbestedingsnorm voor de wethouderfuncties gezamenlijk op 4,25 fte,  

opgebouwd als volgt: ‘wethouder 1’, voor Samen Verder: 1,0 fte + ‘wethouder 2’ voor  

Samen Verder: 0,75 fte + ‘wethouder 3’, voor Ronduit Open: 1,0 fte + ‘wethouder 4’, 

voor Ronduit Open: 0,7 fte + ‘wethouder 5’, voor D66: 0,8 fte. 

 

Voor wethouder 1 kandideerde raadslid A. Walraven. Hij verkreeg 16 stemmen waarmee 

zijn benoeming een feit was. 

Voor wethouder 2 kandideerde raadslid P. Verlinden. Hij verkreeg 18 stemmen waarmee 

zijn benoeming een feit was. 

Voor wethouder 3 kandideerde raadslid S. Backus. Hij verkreeg 16 stemmen waarmee 

zijn benoeming een feit was. 

Voor wethouder 4 kandideerde raadslid M. Janssen. Hij verkreeg in de eerste stemronde 

10 stemmen, hetgeen niet genoeg was voor de volstrekte meerderheid (minimaal 13 

stemmen). Bij de herstemming tussen twee personen in de tweede stemronde verkreeg 

hij 11 stemmen (en zijn tegenkandidaat, raadslid R. Verheul, 9 stemmen), hetgeen op-

nieuw niet genoeg was voor de volstrekte meerderheid (minimaal 12 stemmen). Bij de 

herstemming tussen die twee personen in de derde stemronde verkreeg de heer Janssen 

15 stemmen (en zijn tegenkandidaat, raadslid R. Verheul, 6 stemmen), waarmee zijn be-

noeming alsnog een feit was. 

Voor wethouder 5 kandideerde raadslid R. Martens. Hij verkreeg 21 stemmen waarmee 

zijn benoeming een feit was. 

 

Allen aanvaarden hun benoeming. Voor de heren A. Walraven, P. Verlinden en S. Backus 

betekende dit een voortzetting van hun wethouderschap; voor de heer R. Verheul bete-

kende dit de beëindiging van zijn wethouderschap; voor de heer R. Martens startte een 

geheel nieuwe functie. 

Raadsvoorzitter A. Verhoeven beëdigde direct de benoemde wethouders. 
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de nieuwe wethouders: v.l.n.r. (eerst boven) A. Walraven, P. Verlinden, S. Backus,  

M. Janssen en R. Martens 
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1.   Gemeenteraad, commissies en presidium 
 

1.1. De gemeenteraad 
 

 Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 1.1.1.

Het presidium had voor het hele jaar 11 raadsvergaderingen gepland, waarvan 8 ‘norma-

le’ vergaderingen en 3 ‘bijzondere’ vergaderingen (27 + 29 maart i.v.m. de gevolgen van 

de gemeenteraadsverkiezingen + 13 november i.v.m. vaststelling begroting). 

Uiteindelijk werd er niet op 11 avonden een raadsvergadering gehouden maar werden er 

op 12 avonden 13 raadsvergaderingen gehouden. Op 10 juli was namelijk een extra ver-

gaderavond nodig om de raadsagenda van een week daarvoor alsnog af te handelen; op 

6 november vond zowel een openbare als een besloten raadsvergadering plaats. 

 

De kortste openbare raadsvergadering duurde 16 minuten (29 maart, de installatieverga-

dering van de nieuwe raad), de langste vergadering duurde 4 uur en 59 minuten (13 

maart). Gemiddeld duurde een vergadering over het gehele jaar genomen 2 uur en 35 

minuten; indien de installatievergadering buiten beschouwing wordt gelaten bedroeg die 

gemiddelde vergaderduur 2 uur en 48 minuten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB.1. De periode ‘in oude samenstelling’ loopt van 1 januari t/m 28 maart. De periode ‘in nieuwe  

          samenstelling’ loopt van 29 maart t/m 31 december. 

NB.2. Bij de duur van een raadsvergadering wordt jaarlijks gekeken naar de lengte van die  

          vergadering op één avond en dus niet naar de totale duur tezamen met een eventueel een 

 week later voortgezette raadsvergadering. Ook worden de op één avond gehouden openbare 

 en besloten raadsvergadering als één vergadering gerekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jaar Aantal Gemiddelde  

vergaderduur 

Absolute  

vergaderduur 

2018, oude samenstelling 3 3 uur + 17 minuten   9 uur + 51minuten 

2018, nieuwe samenstelling 9 2 uur + 21 minuten 20 uur + 13 minuten 

2018, nieuwe samenstelling, 

zonder installatievergadering 

8 2 uur + 37 minuten 20 uur + 57 minuten 

2018 12 2 uur + 35 minuten 31 uur +  4 minuten 

2018, zonder installatie- 

         vergadering 

11 2 uur + 48 minuten 30 uur + 48 minuten 

Jaar Aantal 

avonden 

Gemiddelde  

vergaderduur4 

Absolute  

vergaderduur 

20101 15 3 uur + 31 minuten 50 uur + 54 minuten 

2011 14 3 uur + 58 minuten 55 uur + 38 minuten 

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 
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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. 

 

 Gaande en komende leden 1.1.2.

In de raadsvergadering van 27 maart werd van 11 van de zittende raadsleden afscheid 

genomen omdat zij met ingang (van 29 maart) van de nieuwe zittingsperiode niet als 

raadslid zouden terugkeren. Dit betreffen: de heer L. Linssen, mevrouw A. van Vlodrop, 

mevrouw E. van Tilburg en de heer J. Coolen (allen fractie Samen Verder), de heer  

H. Hermans en de heer T. Brouwer (beiden fractie Ronduit Open), de heer M. Bongers, de 

heer M. Schreurs en mevrouw C. Reijnders (allen fractie CDA), de heer K. Beurskens en 

de heer L. Schouten (beiden fractie D66). 

De heer Linssen, mevrouw Van Vlodrop en de heer Hermans traden twee maanden later 

opnieuw toe tot de gemeenteraad als gevolg van de wethouderverkiezingen (zie paragraaf  

0.4). De heer Brouwer was als enige niet herkiesbaar. De anderen behaalden te weinig 

stemmen; drie van hen, de heer Bongers (21e van 27), mevrouw Reijnders (25e van 27) 

en de heer Beurskens (16e van 17), hadden zich om hen moverende redenen bewust laag 

op de kandidatenlijst laten plaatsen. 

 

In de raadsvergadering van 29 maart traden de 25 raadsleden aan voor de nieuwe zit-

tingsperiode. Zes van hen waren nooit eerder raadslid geweest: mevrouw I. Schors en de 

heer R. Martens (beiden D66), de heer H. van Helden en de heer J. Nouwen (beiden 

CDA), mevrouw H. Glessner (Progressief Akkoord Leudal) en de heer J. Vissers (VVD). 

 

In de raadsvergadering van 29 mei waren 2 van de 5 (als gevolg van de door de wethou-

derverkiezingen ontstane vacatures) toetredende raadsleden nog zonder ervaring als 

raadslid namelijk de heer E. Franzen (Ronduit Open) en de heer D. Voermans (D66). 

 

In paragraaf 0.1 ziet u een overzicht van alle 25 raadsleden die op 29 maart zijn aange-

treden als gevolg van de gemeenteraadsverkiezing en de 5 raadsleden die op 29 mei zijn 

aangetreden als gevolg van de wethouderverkiezingen. 

 

 Ontstaan nieuwe fractie 1.1.3.

De heer R. Verheul, die tijdens de gemeenteraadsverkiezing als raadslid was gekozen via 

kandidaatstelling op de lijst van Ronduit Open (en die op dat moment ook nog wethouder 

was), maakte op 11 mei bekend dat hij per direct de partij en fractie had verlaten. Hij be-

sloot aan te blijven als raadslid en gaf zijn fractie de (ook al in de vorige zittingsperiode 

bestaan hebbende) naam ‘Leudal Sociaal’. 

 

 Presentie raadsleden en -fracties, raadsvoorzitter, collegeleden, griffier 1.1.4.

De aanwezigheid dit jaar van raadsleden en anderen, gedurende de 12 avonden waarop 

de raad in vergadering bijeenkwam, 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): 
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 Aantal  

presenties 

2018 

In procenten 

  20181 2017 2016 2015 20141 

Samen Verder 84 op 90 93 % 93 % 91 % 97 % 98 % 

Ronduit Open 60 op 62 97 % 99 % 94 % 96 % 97 % 

CDA 59 op 60 98 % 96 % 89 % 93 % 97 % 

D66 34 op 35 97 % 89 % 96 % 100 % 100 % 

Progressief (Akkoord) 

Leudal 

21 op 21 100 % 100 % 100 % 100 % 94 % 

VVD 20 op 21 95 % 86 % 100 % 83 % 88 % 

Leudal Sociaal 13 op 13 100 % 93 % 100 % n.v.t. n.v.t. 

totaal 291 op 302 96 % 94 % 93 % 96 % 96 % 
1  Raad in oude én nieuwe samenstelling. 

  

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

Op 9 raadsleden na waren alle raadsleden in elke raadsvergadering aanwezig. 

Gemiddeld waren 24 raadsleden (96 %) per raadsvergadering aanwezig. 

 

Het aantal presenties voor de raadsvoorzitter/collegevoorzitter en voor de griffier luidt 

voor beiden 12/12 (100 %).  

 

Het aantal presenties van de (aanvankelijk 4, later 5) wethouders bedraagt 48/51  

(94 %).  

 

NB 1. Vervangingen in raadsvergaderingen zijn voor raads- en collegeleden niet mogelijk; 

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

 gerekend. 
 

 Waarover is er zoal gesproken ? 1.1.5.

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 voorkeurlocatie gezamenlijke accommodatie voetbalverenigingen RKHVC, 

RKESV en GKC 

2. Instemmen met verdere ontwikkeling centrale nieuwe onderwijshuisvesting voor de 

kernen Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter + beschikbaar stellen krediet voor ont-

wikkeling 

3. Beschikbaar stellen bijdrage voor sanering en sloop locatie Wetselderstraat 2a in Ell + 

dekken bijdrage t.l.v. Reserve  

4. Vaststellen Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Leudal 2018 +  

Vaststellen  Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Leudal 2018 

5. Vaststellen Verordening klachtbehandeling gemeente Leudal  

6. Verlenen toestemming aan college aangaan bestuursovereenkomst Expertise Centrum 

Geo voor Leudal, Nederweert, Roermond en Weert  

7. Vaststellen zienswijze voorgenomen besluit provinciale staten vaststelling inpassings-

plan reconstructie N280-West, wegvak Leudal  

8. Vaststellen 3e wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal 
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9. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2018-2021 gemeenschappelijke regeling 

RUD Limburg Noord  

10. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag vermindering aanrijdingen grootwild  

11. Afleggen verklaringen door raadsfracties n.a.v. bevindingen over krantenartikel NRC 

m.b.t. waarnemend gemeentesecretaris’ 

12. Vaststellen Erfgoedverordening Leudal 2018 

13. Vaststellen bestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Wijnaerden’ in Neer en Buggenum 

14. Instemmen met uitgangspunten regionale samenwerking + met gewenste vormge-

ving Samenwerkingsverband Midden-Limburg 

15. Kennisnemen Kadernota 2019 Veiligheidsregio Limburg-Noord 

16. Kennisnemen plan van aanpak ondermijning ‘Samen werken aan de aanpak van de 

ondermijnende criminaliteit’ + Instemmen met incidenteel dekkingsvoorstel 

17. Vaststellen ‘Protocol (mogelijke) integriteitschendingen door raadsleden, raadscom-

missieleden of wethouders gemeente Leudal 2018’ 

18. Wijzigen Reglement van orde raadsvergaderingen Leudal 2015 t.b.v. invoering risico-

analyse integriteit voor kandidaat-wethouders 

19. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag Livar houderijen 

20. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag hoogwaterbescherming Buggenum 

en Neer i.v.m. plannen Roermond op en rond Maasplassen 

21. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag aansluiting gemeente bij A2 plat-

form 

22. Beslissen omtrent toelating van nieuw benoemde raadsleden 

23. Afscheid gemeenteraad + raadsleden 

24. Beëdigen raadsleden 

25. Vaststellen bestemmingsplan ‘Landgoed Leudal 2018’ 

26. Vaststellen ‘Financiële verordening Gemeente Leudal 2018’ + Vaststellen Rentenotitie 

2018 Gemeente Leudal 

27. Vaststellen ‘Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Leudal 2018’ 

28. Vaststellen ‘Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Leudal 2018’ 

29. Voteren krediet realisering project Elisabethspad, fase 2 + project veilige oversteek 

Roggelseweg Haelen 

30. Bespreken stand van zaken onderhandelingen vorming coalitie zittingsperiode  

2018-2022 

31. Aanwijzing tijdelijke voorzitters raadscommissies Sociaal, Fysiek + Bestuur en  

Middelen  

32. Herstemmen over motie 4.2 van Progressief Akkoord Leudal uit raadsvergadering  

17 april 2018 bij agendapunt 4 ‘Vaststellen bestemmingsplan Landgoed Leudal 2018’ 

33. Aanwijzen locatie centrale huisvesting basisschoolonderwijs voor kernen Haler,  

Hunsel, Ittervoort en Neeritter 

34. Verlenen verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunning realiseren 4 

vakantie-units Reijndersstraat 9 in Baexem  

35. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2019 en over meerjarenraming  

2020-2023 van gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en 

Waterschappen te Roermond 

36. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2019 van gemeenschappelijke regeling 

Reinigingsdienst Maasland te Roermond + Kennisnemen van jaarstukken 2017  

37. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegrotingen 2018 / 2019 en over meerjarenra-

ming 2020-2022 gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te Sittard + Vaststellen 

zienswijze over jaarstukken 2017 
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38. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2019 + meerjarenraming 2020-2022 

van gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord te 

Roermond 

39. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2019 van gemeenschappelijke regeling 

Westrom te Roermond + Kennisnemen van voorlopige jaarrekening 2017 

40. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2019 gemeenschappelijke regeling 

Grenspark Maas-Schwalm-Nette + Vaststellen zienswijze over conceptjaarverslag 

2017 

41. Voteren voorschot voor eventueel project patrijzenimpuls Buggenumse Veld 

42. Afleggen verklaringen door de fracties in verband met de gevoerde coalitieonderhan-

delingen 

43. Benoemen en beëdigen van de wethouders 

44. Beslissen omtrent toelating raadsleden op eventueel door benoeming van wethouders 

uit de raad vacant geworden raadszetels en beëdigen van die raadsleden 

45. Afscheid van de wethouder(s) 

46. Vaststellen ‘Reparatie- en Veegbestemmingsplan Buitengebied 2016’ 

47. Toekennen incidentele subsidie aan Stichting BMV De Nassaurie Grathem 

48. Verlenen verklaring van geen bedenkingen uitbreiding camperplaatsen Brigittastraat 

31 in Ittervoort 

49. Uiten wensen en bedenkingen bestuursopdracht herijking accommodatiebeleid 

50. Vaststellen bestemmingsplan ‘Maasfront Te Hanssum’ in Neer 

51. Bepalen afvaardigingen in besturen gemeenschappelijke regelingen 

52. Beschikbaar stellen bijdrage voor project patrijzenimpuls Buggenumse Veld 

53. Vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Limburg-Noord te  

Venlo 

54. Vaststellen bestemmingsplan ‘Graven 2, Neer’ 

55. Verlenen verklaring van geen bedenkingen windpark Heibloem 

56. Verlenen verklaring van geen bedenkingen windpark De Kookepan in Neer 

57. Beschikbaar stellen bijdrage voor uitbreiding en realisering natuurontwikkeling bij  

visvijver Het Kerreven aan de Roorstraat in Heythuysen 

58. Vaststellen jaarrekening 2017 en jaarverslag 2017 + Bestemmen resultaat jaarreke-

ning 2017 

59. Vaststellen 1e raadsrapportage 2018 + Vaststellen 9e begrotingswijziging 2018 +  

Voteren krediet aanpassing sporthal Van Horne in Horn + Voteren krediet Gemeente-

lijk verkeers- en vervoerplan 

60. Vaststellen uitgangspunten kaders begroting 2019 + meerjarenraming 2020-2022 

61. Drietal benoemingen: (1) aanwijzen waarnemend raadsvoorzitter, (2) aanwijzen  

leden Werkgeverscommissie raadsgriffie en (3) aanwijzen leden regiegroep ‘Grip op 

regionale samenwerking’ 

62. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag kabinetsbesluit verdeling extra 

agenten over politieregio’s 

63. Vaststellen rapport ‘Economisch profiel Leudal; naar een economische agenda voor 

Leudal’ 

64. Vaststellen Verordening individuele inkomenstoeslag 2019 gemeente Leudal 

65. Vaststellen plan ‘Kwaliteitsimpuls routestructuren Leudal’ 

66. Vaststellen Beheerplan groen en wegen 2019-2022 + Instemmen met beschikbaar 

stellen jaarlijkse onderhoudsbudgetten + Instemmen met projecten bevordering  

participatie en duurzaamheid 

67. Vaststellen bestemmingsplan ‘Kloppe-ven te Horn’ 
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68. Verlenen toestemming aan college voor wijzigen gemeenschappelijke regeling  

‘Reinigingsdienst Maasland‘ te Haelen + Instemmen als raad met die wijziging 

69. Vaststellen zienswijze over 1e begrotingswijziging 2018 gemeenschappelijke regeling 

‘Reinigingsdienst Maasland’ te Haelen 

70. Vaststellen bestemmingsplan ‘Bergingsloods Ophoven 31 Roggel’ 

71. Verlenen verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning 14 levensloopwo-

ningen Lancasterstraat / Burgemeester Geurtslaan te Heythuysen 

72. Aanwijzen categorieën gevallen waarin verklaring van geen bedenkingen niet is  

vereist voor omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan of beheersverordening 

73. Vaststellen Bouwverordening 2018 

74. Motie vreemd aan de orde van dag inzake meer onderzoek ontwikkeling ’t Maasveld in 

Neer 

75. Motie vreemd aan de orde van de dag vergunningsverleningstraject Zonneweide  

Leudal BV te Heythuysen 

76. Verlenen verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning honden- en katten-

pension Horckerstraat 7 in Baexem 

77. Vaststellen 2e raadsrapportage  2018 (inclusief financiële mutaties) + voteren krediet 

Vervanging gymtoestellen + verlengen looptijd reserve Fonds Maatschappelijke  

Activiteiten + Instellen gecommitteerde reserve 

78. Vaststellen Controleprotocol onderzoek jaarstukken 2018 

79. Wijzigen Verordening maatschappelijke ondersteuning Leudal 2018 

80. Vaststellen bestemmingsplan ‘Grathemerweg 13, Kelpen-Oler’ 

81. Vaststellen bestemmingsplan ‘Steeg 52, Neer’ 

82. Vaststellen 'Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester  

gemeente Leudal 2019' 

83. Motie vreemd aan de orde van de dag inzake landelijke Kinderpardonregeling 

84. Vaststellen voorbereidingsbesluit opstellen paraplubestemmingsplan duurzaamheid 

85. Algemene beschouwingen bij de Programmabegroting 2019-2022 

86. Vaststellen Begroting 2019 + Vaststellen Meerjarenraming 2020 - 20222 +  

Vaststellen Meerjarig investeringsprogramma 2019 - 2022 + Voteren kredieten  

jaarschijf 2019 

87. Vaststellen ‘Industrieel geurbeleid bio-based activiteiten bedrijventerrein Zevenellen’ 

Buggenum-Haelen 

88. Instemmen met aankoop perceel voormalig transportbedrijf Huskens & Zn BV, Markt 

8 en 8a te Grathem 

89. Vaststellen Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 + Vaststellen Verordening 

afvalstoffenheffing 2019 (incl. tarieventabel) + Vaststellen Legesverordening 2019 

(incl. tarieventabel) + Vaststellen Verordening toeristenbelasting 2019 

90. Vaststellen bestemmingsplan ‘Kerkpad-Raadhuisplein, Horn’ (22 appartementen) 

91. Verlenen verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning aanleggen  

spoelvijver aan Smidstraat 8 in Hunsel 

92. Vaststellen vierde wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal 

93. Vaststellen zienswijze over conceptbegrotingswijzigingen 3 t/m 5 (2018) + concept-

begrotingswijziging 1 (2019) van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschap-

pen te Roermond 

94. Creëren juridische grondslag subsidiëring Bibliocenter te Weert in 2019 

95. Creëren juridische grondslag subsidiëring welzijnswerk door Synthese te Roggel in 

2019 

96. Creëren juridische grondslag subsidiëring muziekonderwijs door Myouthic + ECI in 

2019 
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97. Benoemen leden en adviseur(s) vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 

gemeente Leudal 2019 

 

Deze 97 agendapunten kennen de volgende herkomst: 

 

Herkomst  Aantal Aantal % % 

College  71   73 

 Burgemeester Verhoeven  8 11  

 Wethouder Walraven  26 37  

 Wethouder Verlinden  18 25  

 Wethouder Backus  9 13  

 (ex) Wethouder Verheul  5 7  

 Wethouder Janssen  3 4  

 Wethouder Martens  2 3  

Burgemeester Voorstellen als bestuursorgaan  4   4 

Raadsfractie Initiatiefagendapunt 0   0 

Raadsfractie Motie vreemd aan de orde van de 

dag2 

8   8 

Raadsfractie Herstemmen over gewone motie3 1   1 

Raadsfractie Interpellatieverzoek 0   0 

Presidium 4 6   6 

Griffier 5 7   7 

 totaal 97   991 

 1 Dit wordt verklaard door afrondingsverschillen (zou eigenlijk 100% moeten zijn). 

 2 Dit betreft de agendapunten 10, 19, 20, 21, 62, 74, 75 en 83. 

3 Dit betreft het agendapunt 32. 

4 Dit betreft de agendapunten 11, 23, 30, 42, 45 en 85. 

5 Dit betreft de agendapunten 17, 18, 31, 61, 78, 82 en 97. 

 

Ten opzichte van vorig jaar (2017) zijn de volgende verschillen in herkomst van raadsvoor-

stellen te duiden, in aantallen raadsvoorstellen: 

 College:       + 12 raadsvoorstellen 

Portefeuillehouder burgemeester Verhoeven: +  4 raadsvoorstellen 

Portefeuillehouder wethouder Walraven:   + 11 raadsvoorstellen 

Portefeuillehouder wethouder Verlinden:  verschil 0 

Portefeuillehouder wethouder Backus:  verschil 0 

(ex) portefeuillehouder wethouder Verheul: - 8 raadsvoorstellen 

Portefeuillehouder wethouder Janssen:  +  3 raadsvoorstellen 

Portefeuillehouder wethouder Martens:   +  2 raadsvoorstellen 

 Burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan: + 4 raadsvoorstellen 

 Raadsfracties, initiatiefagendapunten:   - 1 raadsvoorstel 

 Raadsfracties, moties vreemd aan de orde van de dag: + 6 moties 

 Raadsfracties, interpellatieverzoeken:  - 2 verzoeken 

 Presidium:        + 5 agendapunten 

 Griffier:       - 2 raadsvoorstellen 
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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 moties vreemd aan de orde van de dag 

 Aantal % 

Portefeuillehouder 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Burgemeester Verhoeven 2 0 3 25 0 25 

Wethouder Walraven 1 1 2 12,5 50 17 

Wethouder Verlinden 4 1 4 50 50 33 

Wethouder Backus 0 0 0 0 0 0 

Wethouder Verheul 0 0 1 0 0 8 

Wethouder Janssen 0 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t. n.v.t. 

Wethouder Martens 1 n.v.t. n.v.t. 12,5 n.v.t. n.v.t. 

totaal 8 2 121 100 100 991 

1 De tabel bevat afrondingsverschillen. 

 

 Besluitvorming gemeenteraad over raadsvoorstellen van het college 1.1.6.

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 12 

avonden waarop (formeel 12) raadsvergaderingen werden gehouden lagen 71 (in 2017: 

59) collegevoorstellen ter besluitvorming voor. 

 

Bij de 71 stemmingen over collegevoorstellen: 

 vonden er 53 (75 %) met unanieme stemmen (vóór, al dan niet geamendeerd) plaats. 

In 2017 bedroeg dat aantal: 38 (64%); 

NB. In de raadsvergadering van 11 december werden 10 raadsvoorstellen van het  

      college unaniem aangenomen, daarbij moet worden aangetekend dat de gehele 

      oppositie bij de stemmingen niet aanwezig was. 

 Vonden 3 van die 53 unanieme stemmingen plaats nadat eerst het collegevoorstel was 

geamendeerd; 

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

In 2017 bedroeg dat aantal ook één; 

 stemde 4 keer een coalitiefractie (unaniem of gedeeltelijk) tegen een collegevoorstel 

(in 2017: 8 keer); 

 stemde 3 keer een fractie niet unaniem:  

 1 keer de fractie Samen Verder + 1 keer de fractie CDA, beide in de openbare raads-

vergadering van 6 november bij het agendapunt ‘Verlenen verklaring van geen beden-

kingen omgevingsvergunning honden- en kattenpension Horckerstraat 7 in Baexem’ 

 1 keer de fractie CDA in de besloten raadsvergadering van 6 november bij het agenda-

punt ‘Vaststellen voorbereidingsbesluit opstellen paraplubestemmingsplan duurzaam-

heid’; 

 Geen enkele keer werd een voorstel van het college verworpen. 
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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 71 stemmingen over raadsvoorstellen van het college: 

 

 Voor Voor-

G 

Voor-

Totaal 

% 

voor 

Tegen Tegen-

G 

Tegen-

Totaal 

% 

tegen 

Totaal 

stemmingen 

Samen Verder 641 7 71 99  11 0 1 1     721 

Ronduit Open 63 5 68 96 1 2 3 4 71 

CDA 521 5 57 90 4 2 6 14 631,2 

D66 63 6 69 97 1 1 2 3 71 

Progressief Akkoord 

Leudal 

48 4 52 85 6 3 9 15 612 

VVD 50 2 52 85 4 5 9 15 612 

Leudal Sociaal 51 5 56 92  3 2 5 8  612 

 

1 De fracties Samen Verder + CDA stemden beide bij ‘raadsvoorstel 76’ van het college gesplitst met zowel voor- als tegenstemmers én het CDA deed dat ook bij ‘raadsvoorstel 

   84’. 

2 De fractie CDA, Progressief Akkoord Leudal, VVD en Leudal Sociaal verlieten de raadsvergadering van 11 december direct na vaststelling van de raadsagenda waardoor zij niet  

   hebben deelgenomen aan de  stemming over 10 raadsvoorstellen van het college. 

 

De bovenstaande tabel levert als hoofdconclusie op dat relatief gesproken de fractie Samen Verder de college-

voorstellen het meeste steunde gevolgd door respectievelijk D66, Ronduit Open, Leudal Sociaal, CDA en (ex 

aequo) Progressief Akkoord Leudal en VVD. Hieronder ziet u de percentages van dit jaar ook nog eens afgezet 

tegen die van de drie voorgaande jaren. 

 

Stemmingen over raadsvoorstellen van het college 

 Voor Tegen 

 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 

Samen Verder 99 %3 100 %1 98 % 98 % 1 % 5 %1 2 % 2 % 

Ronduit Open 96 % 92 % 92 % 62 % 4 % 8 % 8 % 38 % 

CDA 90 %3 81 % 93 % 100 % 14 % 19 % 7 % 0 % 

D66 97 % 93 % 88 % 87 % 3 % 7 % 12 % 13 % 

Progressief  

Akkoord Leudal 

85 % 83 % 76 % 73 % 15 % 17 % 24 % 27 % 

VVD 85 % 77 % 82 % 82 % 15 % 23 % 18 % 18 % 

Leudal Sociaal 92 %  90 %2 90 %2 n.v.t. 8 % 12 %2 8 % n.v.t. 
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1 De fractie Samen Verder stemde bij 3 van de 59 raadsvoorstellen van het college gesplitst met zowel voor- als 

  tegenstemmers; vandaar dat ‘dit totaal’ uitkomt op 105% (100% voorgestemd + 5% tegengestemd). 

2 De fractie Leudal Sociaal stemde bij 1 van de 59 raadsvoorstellen van het college gesplitst met zowel een  

  voor- als een tegenstem; vandaar dat ‘dit totaal’ uitkomt op 102% (90% voorgestemd + 12% tegengestemd). 

3 
De fractie Samen Verder stemde bij 1 respectievelijk de fractie CDA stemde bij 2 van de 71 raadsvoorstellen 

  van het college gesplitst met zowel voor- als tegenstemmers; vandaar dat ‘het totaal’ van het CDA uitkomt op 

  104% (90 % voor gestemd + 14 % tegen gestemd). 

 

NB. De coalitie wordt/werd gevormd door: 

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

Verder + Ronduit Open + D66 

 In 2017: Samen Verder + Ronduit Open; 

 In 2016: Samen Verder + CDA (tot 22 maart) respectievelijk Samen Verder + Ronduit Open (van-

af 22 maart); 

 In 2015: Samen Verder + CDA.  

 

 Ingekomen stukken 1.1.7.

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 116 28 

Burgers, bedrijven, verenigingen, overige 302 72 

totaal 418 100 

 

 In 2017 bedroegen de aantallen: 136 collegestukken etc. (30 %) en 311 overige 

ingekomen stukken (70 %). 

 
 Amendementen en moties 1.1.8.

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

ren anders te laten besluiten dan (meestal door het college) is voorgesteld.  

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 29 stemmingen (in 2017: 35) over (delen van) amendementen uitgebracht. 

12 (delen van) amendementen werden aangenomen en 17 werden verworpen. 

 

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

 

NB.  

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

deze zijn niet verdisconteerd in de bovengenoemde aantallen. 
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1.1.8.2. Moties 

Er werden 24 stemmingen (in 2017: 17) over moties uitgebracht. 

17 moties werden aangenomen en 7 moties werden verworpen.  

 

NB.  

1 motie werd niet in stemming gebracht maar aangehouden. Ingevolge artikel 19A van 

  het ‘Reglement van orde raadsvergaderingen Leudal 2015’ is die motie inmiddels komen 

  te vervallen omdat ze niet binnen 6 maanden na het besluit tot aanhouden alsnog in  

  stemming is gebracht. 

 

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

 

Aan het einde van het jaar zijn nog 12 moties als niet afgehandeld te beschouwen:  

6 uit 2017 en 6 uit 2018. 

 
 Ervaring als raadslid 1.1.9.

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 3,4 jaar (D66), maximaal is dat 8,8 jaar (Samen Verder). 

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

hebben opgedaan als raadslid, dan verschilt de gemiddelde ervaring per fractie veel meer: 

van minimaal 4,4 jaar (CDA) tot maximaal 13,7 jaar (Samen Verder).  

 

 Aantal leden 

in de fractie 

ultimo 2018 

Gemiddeld aantal  

jaren ervaring fractie-

leden als raadslid1 

Gemiddeld aantal jaren 

ervaring fractieleden als 

raadslid binnen Leudal2 

  1jan18 31dec18 1jan18 31dec18 

Samen Verder 7 12,3 13,7 7,1 8,8 

Ronduit Open 5 10,1 10,6 5,9 6,5 

CDA 5 9,7 4,4 6,0 4,4 

D66 3 2,2 4,7 2,2 3,4 

Progressief  

Akkoord Leudal 

2 9,6 5,7 6,7 4,2 

VVD 2 15,5 8,6 6,8 4,3 

Leudal Sociaal 1 7,5 4,8 5,4 4,8 

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 van 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 raadsleden qua ervaring. 

 

Top 10 aantal jaren raadslid 

binnen Leudal1 

Jaren Top 10 aantal jaren raadslid 

vanaf zittingsperiode  

1958-1962 

Jaren 

  1.   M. (Ria) Teluij  12,0 1.   J. (Jo) Beeren  39,5 

  1.   M. (Thieu) Wagemans 12,0 2.   P. (Pieter) van Melick 35,5 

  3.   L. (Leon) Linssen 11,8 3.   G. (Sjra) Vermeulen 34,4 

  3.   P. (Peter) van Melick 11,8 4.   G. (Gerrit) van Heusden 32,3 

  5.   A. (Anita) van Vlodrop - Van Kempen 10,5 5.   W. (Wim) Schreurs 31,8 

  6.   H. (Berry) Hermans 10,1 6.   H. (Hen) Sleven 28,5 

  7.   H. (Heleen) Wijers - Van der Linden 9,1 7.   M. (Thieu) Wagemans 27,9 

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

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

10.   C. (Tiny) Reijnders - Seerden 8,1 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 2018. 

2. Het aantal jaren dat iemand raadslid is geweest in de gemeente Leudal en 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 2018. 

 

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 zowel raadslid als 

wethouder zijn geweest, met dien verstande dat zij ten minste ooit één of beide functies 

hebben verricht in de periode dat de gemeente Leudal bestaat (dus vanaf 1 januari 2007). 

 

Top 10 aantal jaren wethouder 

binnen Leudal1 

Jaren Top 10 aantal jaren wethouder 

vanaf zittingsperiode 1958-19622 

Jaren 

1.   P. (Piet) Verlinden 9,1 1.   A. (Arno) Walraven 18,7 

2.   A. (Arno) Walraven 7,8 2.   H. (Hen) Sleven 15,7 

3.   P. (Paul) Vogels 6,0 3.   P. (Piet) Verlinden 13,9 

4.   M. (Mart) Janssen 3,5 4.   J. (Jo) Beeren 12,3 

5.   H. (Huub) van Bogget 3,2 5.   J. (Jo) Smolenaars   7,7 

5.   P. (Pieter) Jeurgens 3,2 6.   P. (Paul) Vogels   6,0 

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

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

8.   J. (Jo) Smolenaars 2,9 9.   M. (Marieke) Kortenhorst   4,8 

10. S. (Stan) Backus 2,8 10. M. (Thieu) Wagemans   4,8 

1. Deze personen hebben deze wethoudersjaren vervuld 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. 

NB. Indien het aantal dagen ervaring exact gelijk is wordt dat met een gelijk klassering geduid (bijv. 5e ,5e, 5e of 8e, 8e).  

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

 

 Leeftijd raadsleden 1.1.10.

De gemiddelde leeftijd van de 25 raadsleden bedraagt aan het einde van dit jaar 50,4 jaar 

(ultimo 2017: óók 50,4 jaar). 

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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Per raadsfractie bedragen die gemiddelden ‘van oud naar jong’ (afgerond op hele getallen): 

fractie Leudal Sociaal: 82 jaar, fractie Progressief Akkoord Leudal: 61 jaar, fractie Ronduit 

Open: 53 jaar, fractie Samen Verder: 51 jaar, fractie D66: 45 jaar, fractie VVD: 43 jaar en 

fractie CDA: 41 jaar. 

  

Leeftijdsklasse Aantal raadsleden 

ultimo 2018 

Aantal raadsleden 

ultimo 2017 

Jonger dan 20 jaar 0 0 

20 t/m 29 jaar 4 5 

30 t/m 39 jaar 3 1 

40 t/m 49 jaar 4 4 

50 t/m 59 jaar 5 6 

60 t/m 69 jaar 7 8 

70 jaar en ouder 2 1 

 

 Aanwezigheid publiek 1.1.11.

Op de 12 avonden, waarop een openbare raadsvergadering werd gehouden, bedroeg het 

aantal publieke belangstellenden (inclusief ambtenaren en pers) minimaal 8 (de op 10 juli 

voortgezette raadsvergadering) en maximaal 47 (op 29 mei). In totaal bedroeg dat aantal 

333 belangstellenden, een gemiddelde van bijna 28 per avond (in 2017: 36 per avond).  

 

Jaar Gemiddelde aanwezig-

heid publiek per avond 

2010 26 

2011 24 

2012 20 

2013 26 

2014 40 

2015 26 

2016 24 

2017 36 

2018 28 

 

Over deze 9 jaren van 2010 t/m 2018 gemiddeld 28 personen per avond. 

 

 Uitzendingen raadsvergaderingen 1.1.12.

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

verspreid. 

 

Lokale tv + Internet 

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

vergaderingen. Vóór 9 juli heette de omroep nog ‘omroep 3ML’. Per 9 juli werken de 

Stichting Omroep Leudal-Maasgouw en RTV Roermond samen onder de roepnaam ‘ML5’. 

 

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 

https://www.ml5.nl/content.php?id=46 of klik hierop. 

https://www.ml5.nl/content.php?id=46
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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. 

 

Hoeveel bekijks  

 Lokale tv: De griffie heeft voor ’t laatst medio 2012 een enquête gehouden onder 750 

inwoners van 18 jaar en ouder om een idee te krijgen van de kijkcijfers. De resultaten 

van die enquête zijn na te lezen in paragraaf 2.2.2 van het jaarverslag van de griffie 

over 2012.  

 

 Internet: De kijkcijfers, per ultimo 2018, 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 2018 kan de komende jaren 

nog oplopen). 

 

Raad Live kijkers1  Achteraf kijkers 

  Aantal personen webcast 

minimaal  

1 minuut bekeken 

Aantal personen dat player 

heeft geopend 

6 februari 23 88 361 

13 maart 112 189 474 

27 maart 9 39 120 

29 maart 18 72 176 

17 april 12 86 240 

29 mei 65 154 385 

3 juli 34 84 279 

10 juli 4 32 126 

25 september 50 107 312 

  6 november 33 85 268 

13 november 44 88 226 

11 december 48 134 293 

totaal 452 1158 3260 

gemiddeld 38 97 272 

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

 

 Kosten tv- en internetuitzendingen 1.1.13.

Met ingang van 1 februari 2016 heeft de gemeente, voor vooralsnog de duur van 4 jaar, 

zowel een overeenkomst met omroep 3ML (inmiddels omroep ML5 geheten) uit Heythuy-

sen als met Company Webcast uit Capelle aan den IJssel om de live-uitzending via de lo-

kale tv respectievelijk de doorgifte van het videosignaal via internet mogelijk te maken. 

In voorgaande jaren, tot 1 februari 2016, verzorgde omroep 3ML als enige alle bovenge-

noemde faciliteiten.  

  

https://channel.royalcast.com/leudal
https://channel.royalcast.com/leudal
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Omroep ML5 verzorgt overigens ook, in opdracht van het presidium (voor deze: de grif-

fier), het maken van een lokale tv-rubriek geheten ‘Op de Raadsagenda’ waarin vooraf-

gaande aan een raadsvergadering, gedurende een kwartier, enkele raads- en collegeleden 

worden geïnterviewd over enkele het meest in het oog springende agendapunten van die 

raadsvergadering. Voor een overzicht van het aantal dit jaar gehouden tv-interviews: zie 

paragraaf 2.2.3. van dit jaarverslag. 

 

Dit jaar was voor de tv- en internetuitzendingen (inclusief tv-interviews), voor de dien-

sten van omroep 3ML/ML5 + Company Webcast, een bedrag geraamd van €32.500.  

 

De werkelijke kosten bedroegen: 

 Voor omroep ML5: € 21.900 

€ 21.900 is een vast bedrag per jaar bij 12 avonden raadsvergadering. Die zijn exact 

gehouden (indien er op méér dan 12 avonden in een kalenderjaar een raadsvergade-

ring wordt gehouden dan is de gemeente per avond € 1.250 extra verschuldigd); 

 Voor Company Webcast: € 5.235. 

 

In totaal derhalve: € 27.135 

 

Alle bedragen zijn exclusief btw. 

 

Jaar Kosten tv- en internetuitzen-

dingen raadsvergaderingen 

2010 € 44.282 

2011 € 33.877 

2012 € 31.470 

2013 € 35.750 

2014 € 40.542 

2015 € 32.500 

2016 € 39.6751 

2017 € 35.665 

2018 € 27.135 
1 Rekening houdend met een uitgave die in 2016 voor 4 jaar is geschied dient dit jaarbedrag van € 39.675, voor de vergelijking met de voorgaande jaren,   

   eigenlijk zo’n € 3.000 lager te worden gezien.  

 

 Samenstelling gemeenteraad 1.1.14.

De samenstelling van de gemeenteraad wijzigde per 29 maart als gevolg van de op 21 

maart gehouden gemeenteraadsverkiezingen + wijzigde per 29 mei als gevolg van de 

wethouderverkiezingen toen 5 raadsleden de gemeenteraad verlieten om wethouder te 

worden. 
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Op de foto (genomen op 3 juli) de gemeenteraad, inclusief raadsvoorzitter burgemeester 

Verhoeven: 

Staand, van links naar rechts:  

Anita van Vlodrop, Leon Linssen, Heleen Wijers, Richard Verheul, Hen Sleven, Gerry Teeuwen,  

burgemeester Arno Verhoeven, Joost van der Stappen, André Kierkels, Iris Schors, Thieu Wagemans, 

Dirk Voermans, John Nouwen, Rob Flinsenberg, Pieke Houben en Ria Teluij. 

Zittend of gehurkt, van links naar rechts:  

Michel Graef, Jordi Custers, Jordi Vissers, Evert Franzen, Berry Hermans, Nadine Alofs, Hilde Glessner, 

Huub van Helden, Ad Thomassen en Peter van Melick. 
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1.2. De commissies 

Dit jaar is er van afgezien om, zoals in andere verkiezingsjaren gebruikelijk, een nieuwe 

‘verordening op de raadscommissies’ vast te stellen. Er wordt daarom nog steeds gewerkt 

met de ‘Verordening op de raadscommissies 2014’. De reden daarvoor is dat gedurende 

het jaar een langdurige voorbereiding werd voorzien voor de besluitvorming over de ver-

gaderstructuur voor de (rest van de) zittingsperiode 2018-2022. Die besluitvorming laat 

ultimo 2018 nog even op zich wachten. 

 

De drie raadscommissies bleven hierdoor nog bestaan: de commissie sociaal (vergadert 

op maandagen), de commissie fysiek (vergadert op dinsdagen) en de commissie bestuur 

en middelen (vergadert op woensdagen). Deze commissies vergaderen twee weken voor-

afgaande aan een raadsvergadering. 

De raad heeft in genoemde verordening het maximum aantal leden dat een fractie, per 

raadscommissie, mag aanwijzen, bepaald volgens de volgende formule: per twee  

raadsleden in een raadsfractie één commissielid per raadscommissie met een maximum 

van drie commissieleden per raadscommissie en een minimum van één commissielid per 

raadscommissie.  

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

wie commissielid wordt. 

 

Ultimo 2018 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 1 2 0 2 2 1 

Ronduit Open 0 2 1 1 1 1 

CDA 0 2 0 2 0 2 

D66 0 1 1 0 0 1 

Progressief Akkoord 

Leudal 

0 1 0 1 0 1 

VVD 0 1 0 1 1 0 

Leudal Sociaal 1 0 0 1 1 0 

subtotaal 2 9 2 8 5 6 

totaal 11 101 11 

 
1 De fractie Samen Verder heeft er - mede in afwachting van de besluitvorming over de vergaderstructuur 2018-2022 - van afgezien om in de commissie fysiek 

    een derde commissielid te benoemen, wel werd die vacante functie ad hoc ingevuld. 

 

In de raadsvergadering van 17 april besloot de gemeenteraad om voor elke commissie een 

tijdelijke commissievoorzitter te benoemen (‘tijdelijk’, in afwachting van de besluitvorming  

over de vergaderstructuur 2018-2022) en wel als volgt: 

 voorzitter commissie sociaal: raadslid mevrouw N. Alofs; 

 voorzitter commissie fysiek: raadslid mevrouw H. Wijers; 

 voorzitter commissie bestuur en middelen: raadslid mevrouw M. Teluij. 

Een commissievoorzitter is niet tevens lid van de commissie. 

De commissie wijst uit haar midden zelf een waarnemend voorzitter aan. 
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 Commissie sociaal 1.2.1.

 

1.2.1.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

Er werd op 8 avonden een openbare commissievergadering gehouden. De kortste verga-

dering duurde 1 uur en 15 minuten (26 februari, 14 mei, 22 oktober), de langste verga-

dering duurde 2 uur en 5 minuten (26 november).  Over geheel het jaar duurde een ver-

gadering gemiddeld 1 uur en 37 minuten. In absolute zin heeft de commissie dit jaar 12 

uur en 55 minuten vergaderd. 

 

Jaar Gemiddelde verga-

derduur 

Absolute vergader-

duur 

2010 2 uur + 52 minuten 24 uur + 40 minuten 

2011 2 uur + 16 minuten 20 uur + 20 minuten 

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 

 

1.2.1.2. Gaande en komende leden 

 Nadat op 21 maart de gemeenteraadsverkiezingen waren gehouden en op basis van het 

 aantal fractieleden duidelijk was hoeveel (1, 2 of 3) commissieleden een fractie mocht  

 aanwijzen voor de commissie sociaal, konden de fracties zich gaan buigen over de vraag 

 wie commissielid werden. In de commissievergadering van 5 april bleek dat de fracties de  

 volgende keuzes hadden gemaakt: 

 Samen Verder: J. Engelen, (raadslid) P. Houben en A. van Vlodrop. 

De commissieleden H. Metsemakers en Y. Parren waren daardoor vertrokken. 

 Ronduit Open: M. Bultman, (raadslid) M. Janssen en G. Laemers; 

 CDA: A. van den Beuken en D. Jimmink. 

De commissieleden N. Alofs en G. Eijsink waren daardoor vertrokken. 

 D66: D. Peet; 

 Progressief Akkoord Leudal: P. Beerens. 

Commissielid H. Glessner was daardoor vertrokken. 

 VVD: M. Ouwerkerk. 

Commissielid R. Thomassen was daardoor vertrokken. 

NB. De fractie Leudal Sociaal had bij aanvang van de zittingstermijn (op 29 maart) geen 

      zitting meer in de gemeenteraad. Commissielid J. Engelen was daardoor vertrokken. 

 

Per 13 april vertrok het commissielid D. Peet. Zij werd opgevolgd door M. Hoogers. 

 

In de raadsvergadering van 17 april werd raadslid N. Alofs tot (tijdelijk) commissievoorzit-

ter benoemd. Tot 29 maart vervulde raadslid C. Reijnders die functie. 

 

 Op 11 mei trad raadslid R. Verheul uit de fractie Ronduit Open en vormde de nieuwe fractie 

 Leudal Sociaal. Als gevolg daarvan mocht die fractie een commissielid sociaal aanwijzen, 

 dat werd met ingang van 18 juni de heer Verheul zelf.  
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 Een ander gevolg was dat de fractie Ronduit Open voortaan geen drie maar twee  

 commissieleden sociaal mocht hebben. Daar de heer M. Janssen inmiddels per 29 mei tot 

 wethouder was benoemd en dus geen raadslid meer was was het aantal commissieleden 

 voor Ronduit Open vanzelf in overeenstemming gekomen met het toegestane maximum. 

 

Per 21 september beëindigde raadslid A. van Vlodrop haar lidmaatschap van de commissie. 

Zij werd opgevolgd door J. Schreurs. 

 

1.2.1.3. Presentie 

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

commissievergadering werd gehouden, luidt als volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle politieke groeperingen waren in elke commissievergadering door een commissielid of 

een waarnemer vertegenwoordigd met uitzondering van de VVD (26 februari) en Leudal 

Sociaal (14 mei). 

Totaal kwam de presentie van de commissieleden (inclusief hun waarnemers) uit op 90 % 

(78 van 87 maximaal mogelijke presenties). 

 

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

tievelijk 86 % (6/7) en 100 % (8/8). 

In de commissievergadering van 5 april fungeerde oud-commissievoorzitter G. Eijsink als 

waarnemend voorzitter, de gemeenteraad had na de gemeenteraadsverkiezingen name-

lijk nog geen commissievoorzitter aangewezen (dat gebeurde pas op 17 april). In de 

commissievergadering van 26 november nam waarnemend commissievoorzitter D. Jim-

mink de verhinderde voorzitter N. Alofs waar. 

 

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 door twee à drie collegele-

den bijgewoond: de wethouders S. Backus en R. Verheul (in de oude zittingstermijn) en 

de wethouders S. Backus, M. Janssen en R. Martens (in de nieuwe zittingstermijn).  

 

Hun presentie was dit jaar als volgt:  

 wethouder Backus was 7 van de 8 keer aanwezig; 

 (ex-)wethouder Verheul was 3 van de 4 keer aanwezig; 

 wethouder Verlinden was 1 van de 8 keer aanwezig; 

 wethouder Janssen was 4 van de 4 keer aanwezig; 

 wethouder Martens was 3 van de 4 keer aanwezig  

 
  

 Presenties in Commissie Sociaal 

Samen Verder 19 van 24 ( 79 %), 1x waarnemer 

Ronduit Open 16 van 16 (100 %), 1x waarnemer 

CDA 14 van 16 (  88 %), 3 x waarnemer 

D66   8 van   8 (100 %), 2x waarnemer 

Progressief Akkoord Leudal   8 van   8 (100 %), 2x waarnemer 

VVD   7 van   8 ( 88 %) 

Leudal Sociaal   6 van   7 ( 86 %) 
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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 1.1.5. Daarnaast sprak de commissie sociaal in hoofd-

zaak over de volgende agendapunten: 

 Presentatie plangroep over schuldhulpverlening 

 Kwartaalrapportage Synthese 

 Collegemededeling uitbesteding leerplicht en regionale meld- en coördinatiefunctie 

 Cliënt-ervaringsonderzoek jeugdhulp 

 Rapportage jeugdzorg 

 Evaluatie preventieve huisbezoeken 

 Presentatie van het nalevingsonderzoek leeftijdsgrens verkoop alcohol 

 Correspondentie over up-to-date brengen gemeenschapshuis In d’n Haammaeker in 

Neer 

 Presentatie Naoberzorg Roggel 

 E-mail over meer muziek in de klas 

 Casus over procedures, klachtenbehandeling en cliëntondersteuning Wmo 

 Presentatie Werkgroep de Nassaurie  

 E-mail volleybalvereniging Accretos over legionella in relatie tot betalen huur 

 Collegemededeling over voortzetting overeenkomst Synthese (welzijnswerk) 

 Presentatie over actuele zaken rondom de Wmo 

 Collegemededeling over voortgangsinformatie Samen Zorgen Huis Leudal 

 Brief Nationale ombudsman: valse start inburgering 

 

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. In 3 van de 8 commissievergaderingen is door 7 personen 

(1+ 1 + 5) ingesproken. Het betrof de volgende 3 onderwerpen: 

- Locatiekeuze na fusie van voetbalverenigingen Hunsel, Ell, Grathem/Kelpen-Oler  

- Subsidie aan gemeenschapshuis In d’n Haammaeker te Neer  

- Fusie basisscholen Hunsel, Haler, Ittervoort en Neeritter 

 

1.2.1.6. Publiek 

Bij alle 8 vergaderingen was publiek aanwezig. In totaal kwamen 97 personen kijken en 

luisteren. Een gemiddelde van 12 personen. Het meeste publiek (25 personen) kwam op de 

vergaderingen af bij de bespreking van de fusie van de basisscholen te Hunsel, Haler, It-

tervoort en Neeritter (14 mei) en waarbij Park Leudal-Oost in Neer onderdeel was van de 

agenda (zoals 10 september). 

 

1.2.1.7. Uitgekeerd presentiegeld 

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

sievergadering een bedrag van € 79,91 uitgekeerd. Dit jaar is voor het bijwonen van de 

commissievergaderingen sociaal een bedrag van € 4.875 aan presentiegeld uitgekeerd. 
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 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Samen Verder € 1039 €  1279 €  838 € 1201 € 1126 € 1801 

Ronduit Open € 1199 €  639 €  686 €   901 €   901 €   751 

CDA €   879 €  559 €  457 €   600 €   525 €   600 

D66 €   639 €  400 €    76 €       0 €       0 n.v.t. 

Progressief  

Akkoord Leudal 

€   479 €  479 €  229 €   525 €   375 €   225 

VVD €   479 €  400 €  533 €   675 €   450 €   225 

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

Overige n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. €   150 €   675 

 € 4875 €  4475 €  2819 € 3902 € 3527 € 4277 

NB. De tabel bevat afrondingsverschillen. 
 

1.2.1.8. Samenstelling eind 2018 

Ultimo 2018 is de samenstelling als volgt. 

 

De commissie sociaal heeft raadslid mevrouw N. Alofs (CDA) als voorzitter en de heer  

J. Lommen (raadsadviseur) als commissiegriffier: 

 

  

 

De heer D. Jimmink (CDA) is door de commissie aangewezen als waarnemend commissie-

voorzitter. 

De commissie heeft ultimo 2018: 11 leden.  

De politieke groepering Samen Verder heeft, conform de verordening op de commissies,  

drie commissieleden, Ronduit Open en het CDA hebben er elk twee en de overige politieke 

groeperingen D66, Progressief Akkoord Leudal, VVD en Leudal Sociaal hebben elk één lid, 

als volgt verdeeld: 

 

- Samen Verder, v.l.n.r. de heer P. Houben, de heer J. Engelen en mevrouw J. Schreurs: 
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- Ronduit Open, v.l.n.r. mevrouw M. Bultman en de heer G. Laemers: 

  

 

- CDA, v.l.n.r. mevrouw A. van den Beuken en de heer D. Jimmink: 

  

 

- D66, de heer M. Hoogers: 

 
 

- Progressief Akkoord Leudal, de heer P. Beerens: 

 

 

- VVD, mevrouw M. Ouwerkerk: 

 

 

  

https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https://famnetwerk.nl/photos/anja-van-de-beuken.jpg
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- Leudal Sociaal, de heer R. Verheul: 
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 Commissie fysiek 1.2.2.

 

1.2.2.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

 Er werden op 8 avonden 8 openbare en 1 besloten commissievergaderingen gehouden.  

 De 8 openbare vergaderingen waren alle regulier gepland. 

 De besloten vergadering van 23 oktober diende er toe om het verslag van het besloten 

 gedeelte van de reguliere openbare vergadering van 11 september vast te stellen  

 respectievelijk om te besluiten over het al dan niet openbaar maken daarvan (het werd 

 vastgesteld en openbaar gemaakt). Het onderwerp van bespreking was het bespreken 

 van een brief over een burengeschil aan de Broekweg in Haelen. 

 

De kortste openbare vergadering duurde 1 uur en 15 minuten (15 mei), de langste open-

bare vergadering duurde 3  uur en 54 minuten (23 januari).  

Over geheel het jaar duurde een vergadering gemiddeld 2 uur en 48 minuten (de verga-

dertijd van de beide besloten vergaderingen is hierin verwerkt, de besloten en openbare 

vergadering op één en dezelfde avond worden als één vergadering geteld). 

In absolute zin heeft de commissie dit jaar 25 uur en 15 minuten vergaderd. 

 

Jaar Gemiddelde vergaderduur Absolute vergaderduur 

2010 2 uur + 53 minuten 25 uur + 46 minuten 

2011 2 uur + 57 minuten 29 uur + 33 minuten 

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 

 

De commissie heeft dit jaar geen werkbezoeken afgelegd. 

 

1.2.2.2. Gaande en komende leden 

  

 Commissielid de heer L. van de Paal beëindigde op 2 februari, vanwege zijn verhuizing naar 

 buiten de gemeente, het lidmaatschap van de commissie voor Samen Verder. De fractie 

 besloot om in het zicht van de gemeenteraadsverkiezing geen structurele opvolger aan te  

 wijzen. 

 Nadat op 21 maart de gemeenteraadsverkiezingen waren gehouden en op basis van het 

 aantal fractieleden duidelijk was hoeveel (1, 2 of 3) commissieleden een fractie mocht  

 aanwijzen voor de commissie fysiek, konden de fracties zich gaan buigen over de vraag wie  

 commissielid werden. In de commissievergadering van 3 april bleek dat de fracties de  

 volgende keuzes hadden gemaakt: 

 Samen Verder: J. Coolen, E. van Tilburg en (raadslid) H. Wijers. 

Commissielid P. Alers was daardoor vertrokken. 

 Ronduit Open: B. Grabert en (de raadsleden) E. Franzen en J. Custers. 

Commissielid (raadslid) M. Wagemans was daardoor vertrokken. 

 CDA: M. Bongers en J. Visser. 

Commissielid H. Korten was daardoor vertrokken. 
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 D66: L. Schouten (dit betrof een tijdelijke aanwijzing). 

Commissielid R. Martens was daardoor vertrokken. 

 Progressief Akkoord Leudal: L. van Kessel. 

Commissielid M. Munnecom was daardoor vertrokken. 

 VVD: P. Ramaekers. 

NB. De fractie Leudal Sociaal had bij aanvang van de zittingstermijn (op 29 maart) geen 

      zitting meer in de gemeenteraad. Commissielid (raadslid) A. Kierkels was daardoor 

      vertrokken. 

 

In de raadsvergadering van 17 april werd commissielid H. Wijers tot (tijdelijk) commissie-

voorzitter benoemd, daardoor werd de derde commissiezetel van Samen Verder vacant; 

dat zou zo verder het gehele jaar blijven, de functie werd door de fractie op ad hoc basis 

ingevuld. 

 

 Op 11 mei trad raadslid R. Verheul uit de fractie Ronduit Open en vormde de nieuwe fractie 

 Leudal Sociaal. Als gevolg daarvan mocht die fractie een commissielid fysiek aanwijzen, dat  

 werd met ingang van 4 juni de heer J. Bouten.  

 Een ander gevolg was dat de fractie Ronduit Open voortaan geen drie maar twee  

 commissieleden fysiek mocht hebben; de heer J. Custers beëindigde in verband daarmee 

 op 13 juni zijn lidmaatschap van de commissie. 

 

 De heer L. Schouten, die door zijn fractie D66 tijdelijk als commissielid was aangewezen, 

 beëindigde op 9 augustus zijn lidmaatschap van de commissie. Met ingang van 21  

 november volgde raadslid A. Kierkels hem structureel op als commissielid. 

 

1.2.2.3. Presentie 

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

            openbare commissievergadering werd gehouden, luidt als volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op Leudal Sociaal na waren alle politieke groeperingen in elke commissievergadering door 

 een commissielid of een waarnemer vertegenwoordigd. Leudal Sociaal liet in de  

 commissievergadering van 15 mei verstek gaan (dat was 4 dagen na haar ‘heroprichting’). 

 Geen enkele politieke groeperingen was in alle commissievergaderingen met hun ‘echte’ 

 commissielid (dus niet door een waarnemer) vertegenwoordigd. 

 

 Totaal kwam de presentie van de commissieleden (inclusief hun waarnemers) uit op 93 %  

 (82 van 88 maximaal mogelijke presenties). 

 

 De aantallen presenties voor de commissievoorzitter + de commissiegriffier luiden  

 respectievelijk 100 % (7/7) en 100 % (8/8).  

 Presenties in Commissie Fysiek 

Samen Verder 20 van 24 (  83 %), 8 x waarnemer 

Ronduit Open 17 van 17 (100 %), 2 x waarnemer 

CDA 16 van 16 (100 %), 1 x waarnemer 

D66   8 van  8  (100 %), 4 x waarnemer 

Progressief Akkoord Leudal   8 van  8  (100 %), 1 x waarnemer 

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

Leudal Sociaal   5 van  7  ( 71 %) 
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 In de commissievergadering van 3 april fungeerde oud-commissievoorzitter J. Custers als 

waarnemend voorzitter, de gemeenteraad had na de gemeenteraadsverkiezingen namelijk 

nog geen commissievoorzitter aangewezen (dat gebeurde pas op 17 april). 

 

 Van de (aanvankelijk vijf, later 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 

drie/vier collegeleden bijgewoond: de wethouders A. Walraven, P. Verlinden en S. Backus; 

na de gemeenteraadsverkiezingen aangevuld met wethouder R. Martens. 

 

 Hun presentie was dit jaar als volgt:  

 wethouder Walraven was 5 van de 8 keer aanwezig; 

 wethouder Verlinden was 4 van de 8 keer aanwezig; 

 wethouder Backus was 8 van de 8 keer aanwezig; 

 wethouder Martens was 3 van de 4 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 1.1.5. Naast raadsvoorstellen sprak de commissie  

fysiek in hoofdzaak over de volgende agendapunten: 

1. Toelichting over hoogwateropgave dijkring 75 Buggenum 

2. Toelichting over ‘Buitengebied in Beweging’ 

3. Bespreken correspondentie over voornemen Varkensbedrijf VOF De Rond uit Echt inza-

ke huisvesting Livar-varkens op adres Begijnhofweg 7/7a te Kelpen-Oler 

4. Bespreken correspondentie over verzoek vaststelling bestemmingsplan ‘Woning aan de 

Gravenstate te Heythuysen 

5. Bespreken stand van zaken diverse plannen rond De Molshoof, Rijksweg Zuid 3 te  

Kelpen-Oler 

6. Bespreken situatie Freezitt BV, Sleestraat 26 (Bedrijventerrein) Ittervoort 

7. Bespreken brief K. Boonen te Baexem 2 januari 2018 met zienswijze over omgevings-

vergunning voor starten honden- en kattenpension op locatie Horckerstraat 7 in 

Baexem 

8. Bespreken brief Zorgbedrijf Zorg en Groen te Heythuysen 31 januari 2018 met verzoek 

uit naam gemeente rotondes aan te mogen planten en te onderhouden ter bevordering 

zichtbaarheid biodiversiteit’ 

9. Bespreken collegemededeling 19 december 2017 over gewijzigd woningbouwplan voor 

Kloppe-ven in Horn / Bespreken gevolgen gewijzigd standpunt provincie inzake  

woningbouw 

10. Bespreken brief Raad van State 20 december 2017 met uitspraak n.a.v. raadsbesluit 12 

juli 2016 tot vaststelling bestemmingsplan ‘Reparatie- en veegplan Buitengebied Leudal 

2016’ 
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11. Bespreken brief Raad van State 6 december 2017 met uitspraak n.a.v. raadsbesluit 

5/12 juli 2016 tot vaststelling bestemmingsplan ‘Landgoed Leudal 2016' + E-mail 

Landgoed Leudal in Haelen 24 januari 2018 inzake vermeende illegale bouwactiviteit op 

landgoed 

12. Bespreken correspondentie over raadsbehandeling 13 maart 2018 inzake vaststellen 

Erfgoedverordening Leudal 2018 

13. Bespreken project patrijzenimpuls Buggenumse Veld 

14. Bespreken e-mail namens B. Schaper te Haler over voorgenomen verkoop voormalig 

basisschoolgebouw 

15. Bespreken voorstel fractie Ronduit Open verlening vrijstellingsbevoegdheid aan college 

voor categorie 1 en 2 bedrijven binnen een gedeelte van het Bedrijventerrein Arenbos 

in Heythuysen 

16. Bespreken brief familie Minkenberg te Neeritter met voorstel voor ander gemeentelijk 

maaibeheer ten faveure van flora en fauna 

17. Bespreken verkeersveiligheid rondom zorgcentrum De Kreppel, Catharina Daemen-

straat 1 in Heythuysen 

18. Bespreken brief familie Derkx uit Haelen over burengeschil 

19. Aanwijzen waarnemend commissievoorzitter fysiek 

20. Nadere toelichting over stikstofproblematiek + toelichting over problematieken CDA-

amendementen bestemmingsplan Buitengebied raadsvergadering 3 juli 2018 

21. Toelichting door Waterschap Limburg op tussenstand van zaken over hoogwaterbe-

schermingsprogramma dijkring 75 in Buggenum 

22. Bespreken collegemededeling 28 augustus 2018 + brieven burgers over verleende  

omgevingsvergunning verbouwing Dorpstraat 55 te Baexem t.b.v. 10 kamers voor  

kamerbewoning 

23. Bespreken collegemededeling 31 juli 2018 over Jaarverslag welstand 2016-2017 

24. Bespreken e-mail burger over aanvraag omgevingsvergunning Zonneweide Leudal BV 

in Heythuysen 

25. Bespreken drietal e-mails burgers over provinciale opwaardering N280-West 

26. Presentatie over de energietransitie 

27. Bespreken e-mail Stichting Studiegroep Leudal e.o. Haelen met standpunten over  

ontwikkeling zonneparken 

28. Bespreken brief H. Olislaegers te Heythuysen om pand Kloosterstraat 104a een woon-

bestemming te geven 

29. Bespreken e-mail J. Mewiss te Heythuysen over handhavingsbesluit college inzake  

legalisering uitbreiding Autobedrijf Gielen, Stationsstraat 31 Heythuysen 

30. Bespreken collegemededeling over haalbaarheidsstudie Leudal + Roermond tweetal 

snelfietsroutes oost-west 

 

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). 

In 8 van de 8 commissievergaderingen is door 20 personen (5 + 2 + 2 + 2+ 1 + 2 + 4 + 

2) ingesproken. Het betrof de volgende 17 onderwerpen: 

- Bespreken correspondentie over verzoek vaststelling bestemmingsplan Woning aan de 

  Gravenstate te Heythuysen 

- Toelichting over hoogwateropgave dijkring 75 Buggenum 
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- Voor bespreken raadsvoorstel Vaststellen zienswijze voorgenomen besluit provinciale  

   staten vaststelling inpassingsplan reconstructie N280-West, wegvak Leudal 

- Voor bespreken motie vreemd aan de orde van de dag vermindering aanrijdingen  

   grootwild 

- Bespreken correspondentie over voornemen Varkensbedrijf VOF De Rond uit Echt inzake 

  huisvesting Livar-varkens op adres Begijnhofweg 7/7a te Kelpen-Oler 

- Bespreken brief K. Boonen te Baexem 2 januari 2018 met zienswijze over  

  omgevingsvergunning voor starten honden- en kattenpension op locatie Horckerstraat 7 

  in Baexem 

- Bespreken brief Raad van State 6 december 2017 met uitspraak n.a.v. raadsbesluit  

  5/12 juli 2016 tot vaststelling bestemmingsplan ‘Landgoed Leudal 2016' + E-mail  

  Landgoed Leudal in Haelen 24 januari 2018 inzake vermeende illegale bouwactiviteit op 

  landgoed 

- Voor bespreken raadsvoorstel raad 17apr18 Vaststellen bestemmingsplan Landgoed  

  Leudal 2018 (2 personen) 

- Bespreken project patrijzenimpuls Buggenumse Veld 

- Bespreken correspondentie over raadsbehandeling 13 maart 2018 inzake vaststellen  

  Erfgoedverordening Leudal 2018 

- Bespreken e-mail namens B. Schaper te Haler 30 april 2018 over voorgenomen verkoop 

  voormalig basisschoolgebouw 

- Bespreken brief familie Derkx uit Haelen over burengeschil (2 personen) 

- Toelichting door Waterschap Limburg op tussenstand van zaken over hoogwater- 

   beschermingsprogramma dijkring 75 in Buggenum 

- Bespreken drietal e-mails burgers over provinciale opwaardering N280-West 

- Bespreken raadsvoorstel raad 6nov18: Verlenen verklaring van geen bedenkingen  

  omgevingsvergunning honden- en kattenpension Horckerstraat 7 te Baexem (2 personen) 

- Bespreken brief H. Olislaegers te Heythuysen om pand Kloosterstraat 104a een  

  woonbestemming te geven 

- Bespreken e-mail J. Mewiss te Heythuysen over handhavingsbesluit college inzake  

  legalisering uitbreiding Autobedrijf Gielen, Stationsstraat 31 Heythuysen 

 

1.2.2.6. Publiek 

Bij alle 8 openbare commissievergaderingen was publiek aanwezig (zelfs ook bij een beslo-

ten gedeelte van de openbare vergadering van 11 september, maar dat was een selectief 

publiek). In totaal kwamen 191 personen kijken en luisteren (gemiddeld 24). Het laagste 

aantal was 13 (15 mei), het hoogste aantal bedroeg 41 (23 januari). 

 

1.2.2.7. Uitgekeerd presentiegeld 

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

sievergadering een bedrag van € 79,91 uitgekeerd. Dit jaar is voor het bijwonen van de 

commissievergaderingen fysiek in totaal een bedrag van € 4.555 aan presentiegeld uitge-

keerd.  
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 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Samen Verder €  959 € 1039 €  838 € 1126 € 1126 € 1426 

Ronduit Open €  719 €   559 €  838 € 1351 € 1126 € 1051 

CDA € 1039 €   639 €  610 €   675 €   375 €   675 

D66 €   320 €   559 €      0 €       0 €       0 n.v.t. 

Progressief  

Akkoord Leudal 

€   559 €   639 €  534 €   525 €   600 €   600 

VVD €   559 €   559 €  534 €   600 €   300 €   450 

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

Overige n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. €   300 € 1050 

totaal €   4555 €   4075 €  3352 € 4278 € 3677 € 5252 

NB. De tabel bevat afrondingsverschillen. 

 

 

1.2.2.8. Samenstelling eind 2018 

Ultimo 2018 is de samenstelling als volgt. 

 

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

als voorzitter en de heer W. Cornelissen (griffier) als commissiegriffier: 

 

  

 

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

voorzitter. 

De commissie mag elf leden hebben. De politieke groepering Samen Verder heeft, conform 

de ‘Verordening op de raadscommissies 2014’, drie commissieleden, Ronduit Open en het 

CDA hebben er elk twee en de overige politieke groeperingen D66, Progressief Akkoord 

Leudal, VVD en Leudal Sociaal hebben elk één lid, als volgt verdeeld: 

 

- Samen Verder, v.l.n.r. de heer J. Coolen en mevrouw E. van Tilburg (en 1 vacature): 

   

 

  



   

 
41 

- Ronduit Open, v.l.n.r. de heer E. Franzen (raadslid) en de heer B. Grabert: 

  

 

- CDA, v.l.n.r. de heer M. Bongers en de heer J. Visser: 

  

 

- D66, de heer A. Kierkels (raadslid): 

 

- Progressief Akkoord Leudal, de heer L. van Kessel: 

 

 

- VVD, de heer P. Ramaekers: 
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- Leudal Sociaal, de heer J. Bouten: 
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 Commissie bestuur en middelen  1.2.3.

 

1.2.3.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

Er werd op 8 avonden een openbare commissievergadering gehouden. 

 

De kortste vergadering duurde 50 minuten (4 april), de langste vergadering duurde 2 uur 

en 15 minuten (28 februari). Over geheel het jaar duurde een vergadering gemiddeld 1 

uur en 38 minuten. 

In absolute zin heeft de commissie dit jaar 13 uur en 5 minuten vergaderd. 

 

Jaar Gemiddelde vergaderduur Absolute vergaderduur 

2010 1 uur + 57 minuten 14 uur + 50 minuten 

2011 3 uur + 11 minuten 28 uur + 35 minuten 

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 

 

1.2.3.2. Gaande en komende leden 

 Nadat op 21 maart de gemeenteraadsverkiezingen waren gehouden en op basis van het 

 aantal fractieleden duidelijk was hoeveel (1, 2 of 3) commissieleden een fractie mocht  

 aanwijzen voor de commissie bestuur en middelen, konden de fracties zich gaan buigen 

 over de vraag wie commissielid werden. In de commissievergadering van 4 april bleek dat 

 de fracties de volgende keuzes hadden gemaakt: 

 Samen Verder: R. Coolen, (raadslid) M. Graef en L. Linssen. 

Commissielid H. Beurskens was daardoor vertrokken. 

 Ronduit Open: H. Hermans, (raadslid) G. Teeuwen en C. Wetemans. 

 CDA: B. Nijskens en M. Schreurs. 

Commissielid (raadslid) P. van Melick was daardoor vertrokken. 

 D66: J. van Beek. 

 Progressief Akkoord Leudal: H. Meewis. 

Commissielid L. van Kessel was daardoor vertrokken. 

 VVD: J. Vissers. 

Commissielid (raadslid) R. Thomassen was daardoor vertrokken. 

 NB. De fractie Leudal Sociaal had bij aanvang van de zittingstermijn (op 29 maart) geen 

       zitting meer in de gemeenteraad. Commissielid (raadslid) A. Kierkels was daardoor 

       vertrokken. 

 

In de raadsvergadering van 17 april werd raadslid M. Teluij tot (tijdelijk) commissievoorzit-

ter benoemd. Tot 29 maart vervulde raadslid L. Linssen die functie. 
 

 Op 11 mei trad raadslid R. Verheul uit de fractie Ronduit Open en vormde de nieuwe fractie 

 Leudal Sociaal. Als gevolg daarvan mocht die fractie een commissielid bestuur en middelen 

 aanwijzen, daarvan heeft ze echter geen gebruikgemaakt. 
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 Een ander gevolg was dat de fractie Ronduit Open voortaan geen drie maar twee  

 commissieleden bestuur en middelen mocht hebben. De heer H. Hermans beëindigde  

 daardoor per 14 juni zijn lidmaatschap van de commissie. 

 

1.2.3.3. Presentie 

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

  commissievergadering werd gehouden, luidt als volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle politieke groeperingen waren in elke commissievergadering vertegenwoordigd door 

hun commissielid of een waarnemer, met uitzondering van Leudal Sociaal die alleen in de 

vergaderingen van 28 februari en 20 juni aanwezig was. 

 

Totaal kwam de presentie van de commissieleden (inclusief waarnemers) uit op 89 %  

(77 van 87 maximaal mogelijke presenties). 

 

De aantallen presenties voor de commissievoorzitter + de commissiegriffier luiden voor 

hen 88 % (7/8) resp. 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 bestuur 

en middelen worden vanwege die portefeuilleverdeling normaal gesproken door drie col-

legeleden bijgewoond: burgemeester A. Verhoeven en de wethouders P. Verlinden en  

S. Backus. Hun presentie was dit jaar als volgt:  

 burgemeester Verhoeven was 1 van de 8 keer aanwezig; 

 wethouder Walraven was 1 van de 8 keer aanwezig; 

 wethouder Verlinden was 4 van de 8 keer aanwezig; 

 wethouder Backus was 8 van de 8 keer aanwezig; 

 Wethouder Janssen was 1 van de 4 keer aanwezig; 

 Wethouder Martens was 3 van de 4 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 1.1.5. 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 agendapunten: 

 Presenties in Commissie Bestuur en Middelen 

Samen Verder 21 van 24  ( 88 %), geen waarnemer 

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

CDA 16 van 16 (100 %), 1 x waarnemer 

D66   8 van  8  (100 %), 1x waarnemer  

Progressief  

Akkoord Leudal 

  8 van  8  (100 %) 

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

Leudal Sociaal   2 van  7  ( 29 %) 
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 Jaarlijkse toelichting op de beleggingsportefeuille 

 Toelichting op de interim controle door accountant 

 Brief over Starterscentrum Limburg te Heerlen 

 Collegemededeling 4apr18 inzake mogelijk niet binnen begroting kunnen realiseren of 

exploiteren van Samen Zorgen Huis Leudal in Baexem 

 Sociaal jaarverslag 2017 

 Presentatie werkzaamheden Expertise Centrum Geo 

 Bespreken afhandeling toezegging onttrekking gelden beheer onderhoud groen 

 Jaarlijkse presentatie politie 

 Presentatie ondermijning 

 Presentatie werkzaamheden Boa's 

 

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. In geen enkele van de 8 commissievergaderingen heeft een 

derde van de mogelijkheid om de commissie toe te spreken gebruikgemaakt. 

 

1.2.3.6. Publiek 

Bij 3 van de 8 commissievergaderingen was publiek aanwezig (28 februari, 20 juni en 28 

november). In totaal kwamen 15 personen kijken en luisteren.  

 

1.2.3.7. Uitgekeerd presentiegeld 

De commissieleden, niet zijnde raadslid, kregen per persoon per bijgewoonde commissie-

vergadering een bedrag van € 79,91 uitgekeerd. Dit jaar is voor het bijwonen van de com-

missievergaderingen bestuur en middelen  in totaal een bedrag van € 3.196 aan presentie-

geld uitgekeerd. 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Samen Verder € 959 € 1039 € 1143 € 1351 €  901 € 1801 

Ronduit Open € 240 €   160 €   457 €   300 €  300 €   751 

CDA € 879 €      0 €      0 €       0 €      0 €   600 

D66 € 559 €  559 €   609 €   600 €  375 n.v.t. 

Progressief  

Akkoord Leudal 

€ 559 €  400 €   609 €   675 €   525 €   225 

VVD € 0 €      0 €      0 €       0 €      0 €   225 

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

Overige n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. €   225 €   675 

 € 3196 € 2237 €   2819 € 2927 € 2327 € 4277 

NB. De tabel bevat afrondingsverschillen. 
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1.2.3.8. Samenstelling eind 2018 

Ultimo 2018 is de samenstelling als volgt. 

 

De commissie bestuur en middelen heeft mevrouw M. Teluij (raadslid, Samen Verder) als 

voorzitter en de heer J. Lommen (raadsadviseur) als commissiegriffier: 

 

  

 

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

voorzitter. 

De commissie mag elf leden hebben. De politieke groepering Samen Verder heeft, conform 

de ‘Verordening op de raadscommissies 2014’, drie commissieleden, Ronduit Open en het 

CDA hebben er elk twee en de overige politieke groeperingen D66, Progressief Akkoord 

Leudal, VVD en Leudal Sociaal hebben elk één lid, als volgt verdeeld: 

 

- Samen Verder, v.l.n.r. de heer R. Coolen en (de raadsleden) M. Graef en L. Linssen: 

   

 

- Ronduit Open, v.l.n.r. (raadslid) G. Teeuwen en C. Wetemans: 

  

 

- CDA, v.l.n.r. B. Nijskens en M. Schreurs: 
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- D66, J. van Beek 

 

 

- Progressief Akkoord Leudal, H. Meewis: 

 

 

- VVD,  J. Vissers: 

 

 

- Leudal Sociaal, R. Verheul: 
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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.  

 
 Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 1.3.1.

Er werd op 8 avonden een reguliere presidiumvergadering gehouden en op één avond een 

extra vergadering (12 maart; overleg n.a.v. krantenartikel NRC Next 9 maart 2018 over 

waarnemend secretaris H. Bekkers). 

 

De kortste vergadering duurde 48 minuten (6 maart), de langste vergadering duurde 2 uur 

en 15 minuten (18 september). 

Over geheel het jaar duurde een (reguliere) vergadering gemiddeld 1 uur en 24 minuten  

(1 uur en 29 minuten incl. de extra vergadering). 

In absolute zin heeft het presidium dit jaar 13 uur en 22 minuten vergaderd. 

 

Jaar Gemiddelde (reguliere) 

vergaderduur 

Absolute vergader-

duur (incl. extra) 

2010 1 uur + 26 minuten 17 uur + 15 minuten 

2011 1 uur + 56 minuten 21 uur + 12 minuten 

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 

 
 Gaande en komende leden 1.3.2.

De samenstelling van het presidium wijzigde als gevolg van de nieuwe zittingstermijn per 

29 maart.  

5 van de 8 ‘oude’ presidiumleden bleven bij de start van de nieuwe zittingstermijn aan in 

het nieuwe presidium, namelijk de heren A. Verhoeven (burgemeester en voorzitter),  

M. Graef (Samen Verder), J. Custers (Ronduit Open), J. van der Stappen (Progressief  

Akkoord Leudal) en R. Thomassen (VVD).  

Dat betekende dat de volgende drie personen in de nieuwe zittingstermijn geen fractie-

voorzitter meer waren, namelijk de heren P. van Melick (CDA), K. Beurskens (D66) en  

A. Kierkels (Leudal Sociaal; deze fractie had per 29 maart geen zitting meer in de raad). 

Er traden 2 nieuwe presidiumleden per 29 maart toe, namelijk de heer H. van Helden 

(CDA) en de heer R. Martens (D66). 

 

De heer R. Verheul, die tijdens de gemeenteraadsverkiezing als raadslid was gekozen via 

kandidaatstelling op de lijst van Ronduit Open maakte op 11 mei bekend dat hij per direct 

die partij en fractie had verlaten. Hij besloot aan te blijven als raadslid en gaf zijn fractie de 

naam ‘Leudal Sociaal’. Als enig fractielid was hij vanzelfsprekend fractievoorzitter en uit 

dien hoofde werd hij toen automatisch lid van het presidium. 

 



   

 
49 

De heer R. Martens werd door de gemeenteraad op 29 mei benoemd tot wethouder, hij was  

direct raadslid en fractievoorzitter af. De heer D. Voermans werd in die raadsvergadering in 

zijn plaats toegelaten en beëdigd als raadslid, hij werd terstond door zijn fractie benoemd 

als fractievoorzitter en was vanaf die datum daardoor ook lid van het presidium geworden. 

 

 Presentie 1.3.3.

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

vergadering werd gehouden, luidt als volgt: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Fractievoorzitter R. Verheul (Leudal Sociaal) was op 22 mei nog (tevens) wethouder en volgde het advies van de griffier op om niet de 

    presidiumvergadering van 22 mei bij te wonen vanwege de ‘dubbele petten’. 

2. Burgemeester A. Verhoeven was op 4 december niet aanwezig omdat in die vergadering over de vaststelling van de profielschets voor 

   de werving van zijn opvolger ging worden gesproken. 

 

Alle politieke groeperingen waren in elke presidiumvergadering met hun fractievoorzitter of 

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

Leudal (30 januari + 25 juni) en één keer Leudal Sociaal (22 mei). 

 

Totaal kwam de presentie van de presidiumleden uit op 94 % (67 van 71 maximaal  

mogelijke presenties). 

 

De aantallen presenties voor de griffier luiden 100 % (9/9). 

 

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. 

 
 Waarover is er zoal gesproken? 1.3.4.

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’, ‘Agendapunten volgende presidiumvergadering’ en (om de vier maanden) ‘Stand van 

zaken afhandeling moties en toezeggingen raadsvergaderingen’. 

 

  

 Presenties in Presidium 

Burgemeester 82 van 9 (  89 %) 

Samen Verder 9 van 9 (100 %), 1x waarnemer 

Ronduit Open 9 van 9 (100 %), 2x waarnemer 

CDA 9 van 9 (100 %), 1x waarnemer 

D66 9 van 9  100 %) 

Progressief Akkoord Leudal 7 van 9 ( 78 %) 

VVD 9 van 9 (100 %), 1x waarnemer 

Leudal Sociaal 71 van 8 ( 89 %) 



   

 
50 

Daarnaast zijn dit jaar de volgende 42 agendapunten (sommige daarvan meerdere keren) 

in een presidiumvergadering aan de orde geweest: 

- (Opnieuw) Kennisnemen van ideeën om anders te vergaderen in zittingsperiode 2018-2022 

- (Opnieuw) Voorbereiding verkiezing gemeenteraad + Uitslagenavond, van 21 maart 2018 

- Bespreken ooit genomen raadsbesluit ‘betrekken commissie/raad in conceptfase 

vaststelling nieuwe of te wijzigen gemeenschappelijke regeling’ 

- Plannen datum voor de Bindingsdag raad c.a. in september 2018 

- Plannen datum voor (2e) raadsinformatiebijeenkomst over integriteit 

- Evalueren nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur 3 januari 2018 

- (Opnieuw) Kennisnemen van ideeën om anders te vergaderen in zittingsperiode 2018-2022 

- (Opnieuw) Voorbereiding verkiezing gemeenteraad + Uitslagenavond, van 21 maart 2018 

- Door raadsleden openbaar maken van interne stukken 

- Inwerk- en opleidingsprogramma politici zittingstermijn 2018-2022 

- Informatie voor huidige politici die niet terugkeren in de zittingstermijn 2018-2022 

- Overleg n.a.v. krantenartikel NRC Next 9 maart 2018 over waarnemend secretaris  

H. Bekkers 

      -    Zitplaatsindeling in de raadzaal 

- Bekrachtigen presidiumbesluit 6 maart 2018 over inwerk- en opleidingsprogramma politici 

zittingstermijn 2018-2022 

- Nieuwe vergaderstructuur politiek en bestuurlijk Leudal, zittingsperiode 2018-2022 

- Overwegen vernieuwing vergaderinstallatie in de raadzaal 

- Opnieuw: Overwegen vernieuwing vergaderinstallatie in de raadzaal 

- Afschaffen schriftelijke terinzagelegging van raadsstukken voor raadsvergaderingen 

- Maken foto’s van gemeenteraad, presidium, raadsfracties en raadsleden 

- Opzet en budget bepalen voor de Bindingsdag raad c.a. in september 2018 

- Nieuwe vergaderstructuur politiek en bestuurlijk Leudal, zittingsperiode 2018-2022 

- Beleggen raadsinformatiebijeenkomsten 

- Eventuele nominaties voor raadsbenoemingen: (1) aanwijzen waarnemend raadsvoorzitter, 

(2) aanwijzen leden Werkgeverscommissie raadsgriffie en (3) aanwijzen leden regiegroep 

‘Grip op regionale samenwerking’ 

- Beleggen raadsinformatiebijeenkomst 4 september 2018 opstellen gemeenschapsvisie 

- Beleggen raadsinformatiebijeenkomst 20 november 2018 ‘Buitengebied in Beweging’ 

- Afspreken procedure voorafgaande aan en in de begrotingsvergadering van 13 november 

2018 

- Maken pasfoto’s van commissieleden 

- Jaarlijks gesprek met de rekenkamer + Kennisnemen jaarverslagen rekenkamer 2015 + 

2016 + 2017 

- Bespreken resultaat aanbesteding vergaderinstallatie raadzaal 

- Vaststellen proces werving nieuwe burgemeester per 1 september 2019 

- Vaststellen (gedeelte) vergaderkalender 2019 gemeenteraad, presidium, commissies 

- Vaststellen nieuwe datum voor presidiumvergadering van 30 oktober 2018 

- Afspreken procedure behandeling initiatiefvoorstel raadslid Wagemans over ‘Vernieuwende 

aanpak knelsituaties intensieve veehouderij’ 

- Opportuniteit + motivering agenderingsverzoeken voor commissievergaderingen 

- Omgang met stukken die in iBabs achter een digitaal slotje zitten 

- Bespreken nader voorstel proces behandeling programmabegroting 2019-2022 

- Ambtelijke toelichting over ‘Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’ 

+ Ambtelijk proces + Overdracht woningcorporaties 

- Voortgang proces werving nieuwe burgemeester per 1 september 2019 

- Evalueren Bindingsdag 22 september 2018 
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- Voortgang proces werving nieuwe burgemeester per 1 september 2019 

- Vaststellen Jaarplan griffie 2019 

- Verzoek raadslid M. Wagemans om beleggen bijzondere, openbare raadsvergadering over 

relatie tussen taken gemeenteraad en college. 

 

 Samenstelling 1.3.5.

Het presidium kent ultimo 2018 acht leden, namelijk de burgemeester + de zeven  

fractievoorzitters. Dat zijn: 

- de heer A. Verhoeven (burgemeester/voorzitter); 

- de heer M. Graef, fractievoorzitter Samen Verder; 

- de heer J. Custers, fractievoorzitter Ronduit Open; 

- de heer H. van Helden, fractievoorzitter CDA; 

- de heer D. Voermans, fractievoorzitter D66; 

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

- de heer R. Thomassen, fractievoorzitter VVD; 

- de heer R. Verheul, fractievoorzitter Leudal Sociaal. 

 

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

 
 Aantallen en vergaderduur 1.4.1.

Er werd op 8 avonden een raadsinformatiebijeenkomst gehouden. Eén daarvan (9 oktober: 

vergaderstructuur 2018-2022) vond plaats op verzoek van het presidium, de 7 overige op 

verzoek van het college. Daarnaast werd één raadsformatiebijeenkomst wel belegd (30 ok-

tober: debatavond begroting 2019) maar ze werd op het laatste moment  afgelast vanwege 

een gebrek aan belangstelling. 

 

De kortste bijeenkomst duurde 1 uur en 39 minuten (9 januari; regionale samenwerking), 

de langste duurde 3 uur en 40 minuten (8 oktober; première begroting 2019). 

Gemiddeld duurde een bijeenkomst 2 uur en 36 minuten. 

In absolute zin is aan raadsinformatiebijeenkomsten 20 uur en 48 minuten besteed. 

 

Jaar Aantal  

vergaderingen 

Gemiddelde vergaderduur Absolute vergaderduur 

2010 13 2 uur + 21 minuten 30 uur + 29 minuten 

2011 8 2 uur + 26 minuten 18 uur + 10 minuten 

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 

 

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. 

 

 Presentie 1.4.2.

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’. 
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 Aantal 

raadsle-

den1 

Opkomst  

raadsle-

den 

Aantal  

cie-

leden1,2 

Opkomst  

cie-

leden 

Totaal op-

komst raads- 

en cie-leden 

Samen Verder 9/7  42 % 6/5 27 % 36 % 

Ronduit Open 5/6/5      62 % 3/4 42 % 53 % 

CDA 5/5 28 % 2/6  20 % 24 % 

D66 2/3      82 % 3/2  39 % 63 % 

Progressief  

Akkoord Leudal 

1/2  43 % 3/3  54 % 50 % 

VVD 1/2 36 % 1/2 14 % 25 % 

Leudal Sociaal 2/1 50 % 1/1     29 % 41 % 

 
1 

Het aantal (steun)fractieleden varieerde, met name als gevolg van de gemeenteraadsverkiezing van  

  21 maart.  
2  Onder het aantal commissieleden zijn niet te begrijpen zij die tevens raadslid zijn 
 

De politieke groeperingen waren in elke raadsinformatiebijeenkomst met één of meer 

raads- en commissieleden aanwezig met uitzondering van: 

- Raadsinformatiebijeenkomst 9 januari (regionale samenwerking): VVD; 

- Raadsinformatiebijeenkomst 12 juni (functioneren gemeente Leudal): Progressief Akkoord 

Leudal + VVD + Leudal Sociaal; 

- Raadsinformatiebijeenkomst 4 september (gemeenschapsvisie): CDA + Leudal Sociaal; 

- Raadsinformatiebijeenkomst 20 november (buitengebied in beweging): VVD + Leudal  

Sociaal. 

 

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

Burgemeester A. Verhoeven kende een presentie van 50 %, wethouder A. Walraven 38 %, 

wethouder P. Verlinden 25 %, wethouder S. Backus 38 %, (ex-)wethouder R. Verheul  

50 %, wethouder M. Janssen 80 % en wethouder R. Martens 100 %. 

 

NB. Een gedeeltelijke aanwezigheid tijdens een raadsinformatiebijeenkomst is als aanwezig  

      gerekend. 

 
 Waarover is er zoal gesproken ? 1.4.3.

In de raadsinformatiebijeenkomsten is gesproken over: 

 Regionale samenwerking; 

 Ondermijning; 

 Locatiekeuze centrale huisvesting basisschoolonderwijs kinderen uit Haler, Hunsel,  

Ittervoort en Neeritter; 

 Staat en toekomstig functioneren gemeente Leudal; 

 Opstellen gemeenschapsvisie; 

 Première begroting 2019; 

 Vergaderstructuur zittingsperiode 2018-2022; 

 Buitengebied in beweging. 
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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. 

 
 Raadsvragen 2.1.1.

Er werden dit jaar 137 raadsvragen ingediend. Onderstaand de verdeling over de fracties. 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 totaal 

Samen Verder 23 30 33 30 38 38 192 

Ronduit Open 49 66 69 156 156 121 617 

CDA 13 18 23 14 16 10 94 

D66 15 25 25 35 16 n.v.t. 116 

Progressief  

Akkoord Leudal 

24 13 15 16 9 4 81 

VVD 9 13 3 3 3 11 42 

Leudal Sociaal 4 31 4 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 39 

Overige n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 10 28 38 

totaal 137 196 172 254 248 212 1082 

 

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

      overzicht niet als een nieuwe raadsvraag gerekend. 

 

In de taartdiagram hieronder staan de aantallen raadsvragen van 2018 grafisch weergege-

ven.  
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Over de afgelopen 12 jaar, dus sinds het ontstaan van de gemeente Leudal per 1 januari 2007, ziet 

het aantal gestelde raadsvragen er per jaar als volgt uit: 

 

 

 

NB. In ‘Overige’ zijn politieke groeperingen begrepen die ultimo 2018 niet in de raad zijn 

      vertegenwoordigd maar eerder wel (Alternatief Leudal, Leudal Centraal, Liberaal  

      Leudal en PvdA). Ook Dorpen-Belang + Nieuw Akkoord hebben zitting gehad in de 

      raad, zij hebben zich in 2009 aangesloten bij en zijn opgegaan in Samen Verder. 

      Progressief Akkoord Leudal heette tot 25 oktober 2017: Progressief Leudal.  

 
2.1.2 Dossieraanvragen 

Er werden 33 dossieraanvragen ingediend. Onderstaand de verdeling over de fracties. 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 totaal 

Samen Verder 11 6 9 14 17 19 76 

Ronduit Open 10 19 36 53 41 33 192 

CDA 2 0 2 0 2 2 8 

D66 7 5 22 10 4 n.v.t. 48 

Progressief  

Akkoord Leudal 

1 2 2 0 0 0 5 

VVD 1 3 2 1 1 4 12 

Leudal Sociaal 1 6 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8 

Overige n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0 4 4 

totaal 33 41 74 78 65 62 353 

 

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 de taartdiagram hieronder staan de aantallen dossieraanvragen van 2018 grafisch weer-

gegeven.  

 

 

 

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 via het internet. 

 
 Bijwonen raadsvergaderingen door burgers 2.2.1.

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. 

 
 Bekijken raadsvergaderingen via de televisie of via internet 2.2.2.

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

 
 Lokaal tv-programma ‘Op de Raadsagenda’ 2.2.3.

Onmiddellijk voorafgaande aan de tv-uitzending van de raadsvergaderingen via de lokale 

omroep ML5 wordt door de omroep gedurende een kwartier een programma uitgezonden 

geheten ‘Op de Raadsagenda’. Zij maakt dat programma in opdracht van het presidium van 

de gemeente. Afhankelijk van de raadsagenda nodigt de griffier, voor een aantal interviews 

door de omroep, één of meer collegeleden en/of één of meer raadsleden uit voor een - per 

onderwerp – enkele minuten durend interview. In 6 gevallen stond een collegelid voor de 

camera, in 19 gevallen een raadslid.  

 

College Raadsfracties 
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2.3. Klankbordgroep samenspel 

 
Klankbordgroep samenspel 
De raad heeft in de raadsinformatiebijeenkomsten van 26 juni 2017 (geleid door secretaris  

H. Bekkers) en 5 september 2017 (geleid door burgemeester A. Verhoeven) te kennen gegeven 

nauwer betrokken te willen zijn bij plan- en procesvorming, o.a. op het gebied van de organisatie-

ontwikkeling, de cyclus van planning-en-control en het imago. Op 19 september van dat jaar ging 

het presidium akkoord met de oprichting van de klankbordgroep Samenspel. De klankbordgroep 

kent twee verschillende themagroepen, zie hieronder. 

 

Themagroep Organisatieontwikkeling / Imago / Interactief bestuur:  

Deze groep heeft in 2018 5 bijeenkomsten gehad. De opkomst vanuit de fracties liet af toe te wen-

sen over. Ze behandelde daarin de volgende onderwerpen: 

 Voortgangsrapportage projecten en teamdoelen organisatie-ontwikkelplan ‘De beklimming’ 

 Voortgangsrapportage Leudal uit het dal 

 Inwerk- en opleidingsprogramma raadsleden 

 Interactief werken en besturen 

 BouWtour 

 Vergaderstructuur politiek en bestuur 

 Op koers blijven door te kiezen (samenvatting team- en afdelingsplannen) 

 Coalitieakkoord Samenspel 2018 – 2022 

 Voortgang organisatieontwikkeling 

 Herzien visie Leudal 2020 en Omgevingsvisie 

 Gesprek over de ontwikkeling van het samenspel binnen de gemeente 

 Terugblik op de raadsinformatiebijeenkomst “toekomst van Leudal” 

 

De samenstelling eind 2018 is als volgt: 

H. Bekkers (gemeentesecretaris en tevens voorzitter themagroep), A. Verhoeven  

(burgemeester, portefeuillehouder imago), S. Backus (wethouder, portefeuillehouder organisatie-

ontwikkeling), E. van Tilburg (commissielid Samen Verder), M. Wagemans (raadslid Ronduit Open), 

H. van Helden (raadslid CDA), I. Schors (raadslid D66), M. Hoogers (commissielid D66),  

P. Beerens, (commissielid PAL), J. Vissers (raadslid VVD), R. Verheul (raadslid Leudal Sociaal)  

L. Vestjens (strategisch communicatieadviseur), G. Kerstges (organisatieadviseur), W. de Mol  

Moncourt (namens de ondernemingsraad), E. Lucassen (bestuurssecretaris), M. van Aarssen  

(procesregisseur) en J. Lommen (raadsadviseur en tevens secretaris klankbordgroep). 

 

Themagroep Financiën / Planning & Control / Kaderstelling:  

Deze groep heeft in 2018 5 bijeenkomsten gehad en behandelde daarin de volgende onderwerpen: 

 Doorontwikkeling programmastructuur begroting 

 Planning-en-control-cyclus 2018 

 Coalitieprogramma en Kadernota 

 Burgemeestersbrief bij ondersteuning coalitieonderhandelingen 

 Prioriteit, kwaliteit en capaciteit 

 Coalitieakkoord en Begroting 

 Evaluatie Jaarrekening 2017, Kaderbrief 2019 en 1e raadsrapportage 2018 

 Opzet voortgangsrapportages 

 Procedure raadsbehandeling begroting 2019 

 

De samenstelling eind 2018 is als volgt: 

H. Bekkers (gemeentesecretaris en tevens voorzitter themagroep), P. Verlinden  

(wethouder financiën), M. Graef (raadslid Samen Verder), G. Teeuwen (raadslid Ronduit Open), M. 

Schreurs (commissielid CDA), A. Kierkels (raadslid D66), H. Meewis (commissielid PAL), A. Tho-

massen (raadslid VVD), R. Verheul (raadslid Leudal Sociaal), L. Jeurninck (afdelingshoofd bedrijfs-

voering), C. Geraads  (controller), E. Lucassen (bestuurssecretaris) en J. Lommen (raadsadviseur 

en tevens secretaris klankbordgroep).  
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2.4 De Bindingsdag 
 

Dit jaar heeft de jaarlijkse Bindingsdag voor leden van de raad, commissies, college,  

managementteam en medewerkers van de griffie plaatsgevonden in Neer, op zater- 

dagmiddag en –avond 22 september. Er namen 47 personen (van gemeentewege) deel aan  

deze dag, waarvan 60 % raadsleden, 73 % commissieleden, 83 % collegeleden,  

100 % managementteamleden en 100 % griffieleden.  

 

Het programma bestond in hoofdzaak uit: 

 Een bezoek aan de Watersportvereniging Hanssum. De be-

stuursleden vertelden over het verleden, heden en toekomst 

van hun vereniging en ze lieten met trots, in groepjes, aan 

de gasten hun haven zien;  

 Een bezoek aan de Friedesse Molen. Er werd bij elk onder-

deel van de molen, voor wie dat wenste, een toelichting ge-

geven en in het ontvangstgebouw werd een hapje en een 

drankje verstrekt; 

 Een rondleiding door Heemkundevereniging Oos Naer. Twee enthousiaste leden van de 

vereniging zorgden voor een leuke rondleiding met de nodige geschiedkundige en huidige 

informatie. Helaas moest de rondleiding met 15 minuten worden ingekort vanwege een 

korte maar flinke regenbui; 

 Een diner-buffet in Eetcafé 't Raodhoes. Op de eerste verdieping van het markante gebouw 

aan het Kerkplein, dat vroeger (tot 1991) dienst deed als gemeentehuis van de voormalige 

gemeente Neer, was het een gezellig samenzijn waarmee de Bindingsdag werd afgesloten. 

 

2.5   Waar gingen 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:  

 

 Nieuwjaarsreceptie provinciebestuur 

 Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur 

 Regiegroep Grip op regionale samenwerking 

 Klimaatfilm “Before the Flood” 

 Regionale bijeenkomst over participatie in het lokaal bestuur 

 Raadsledencongres 'Klaar voor 4 jaar' 

 Interactieve bijeenkomst economisch profiel Leudal 

 Informatieavond over opstellen strategisch plan (afvalscheiding + versterking samen-

werking) 

 Informatieve bijeenkomst  sector 'Leisure' 

 Sleuteloverdracht gemeente Leudal Jeugd 

 Sleuteloverdracht gemeente Leudal Volwassenen 

 Manifest buurtalen & Interprovinciale onderwijsdag der beide Limburgen 

 Manifestatie 'Landschap in het hart van de samenleving' 

 Lezing Nepnieuws en de feiten 

 Verkiezingsdebat ondernemersklimaat in Leudal 

 Speeddate met politici 

 Jaarlijkse bijeenkomst VVV Midden-Limburg relatiedag 

https://www.wsvhanssum.nl/
http://www.friedessemolen.nl/
https://www.oosnaer.nl/
https://eetcafe-raodhoes.nl/
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 Open Dag Westrom 

 Lenteconcert Con Amore 

 Lintjesregen 2018 

 Koningsdag 2018 

 Dodenherdenking 2018 

 Rondrit per bus door de gemeente, met gidsfunctie door Leon Moonen 

 Klimaattop Zuid 

 Symposium Gezondste Tuinbouwregio 

 Netwerkdag ‘burgerkracht in Limburg! 

 Cursus Klimaatverbond Nederland 

 Jubileum Scouting Robert Kennedy Horn 

 Euregionale dag 

 Jaarcongres VNG 

 Informatiebijeenkomst Omnibuzz 28jun18 (ipv 5jul18) 

 Ontwerpsessie Lokale democratie en bestuur 

 Opening Limburg Festival 

 Expositie + Actie diverse deelnemers 

 Centrale Speeddate“De nieuwe mogelijkheden van Bibliocenter” 

 Overleg mogelijk toekomstige raadsbesluitvorming 't Maasveld 

 Regionale raadsinformatiebijeenkomst 'de zeven Midden-Limburgse gemeenteraden 

over samenwerking' 

 Open monumentendag 

 Uitnodiging raads- en statenleden voor meesterklas integriteit 

 Concert ter ere van de 1ste lokale Veteranendag in Leudal 

 Donut D-Day 

 Informatiebijeenkomst ‘Werken aan water’. 

 Afsluiting inrichtingsproject Sarsven en de Banen. 

 Opening nieuwe locatie Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie 

 Familiedag RKVV Haelen bezichtiging opgeknapt sportpark 

 Symposium 'De meerwaarde van ecodorpen' 

 Ondernemersprijs Leudal 

 Vooraankondiging Landelijke opening Agrarische voedselweek 

 Najaarsforum Natuurmonumenten 

 Informatiebijeenkomst Westrom voor (nieuwe) raads- en collegeleden 

 AardgassToppers2018 

 Regiobijeenkomst lokale politiek in gesprek met belangenbehartigers voor mensen met 

een verstandelijke beperking Noord- en Midden-Limburg 

 SVn Deelnemersbijeenkomst (H)eerlijk over morgen?! 

 Jaarlijkse internationale herdenking Monument van Verdraagzaamheid 

 MKB-Limburg Jaarsymposium 'De Kracht van Zuid' 

 Regionale informatiebijeenkomst opdrachtgeverschap raad voor accountant 

 Limburgse Bestuurdersdag in Kerkrade 

 Uitnodiging Toiletsymposium 

 Bijeenkomst Actiegroep N280 Baexem 

 Top Leudal 

 Themabijeenkomst 'De stem van Hurend Midden-Limburg' 

 Presentatie bedrijfsplannen geitenhouder Frank Brinkhaus (De Römer VOF) 

 Conferentie Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Windturbines  'De burger 

doet ertoe, maar hoe?' 
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 Regionaal Cliënten Platform GGZ jaarlijkse netwerkbijeenkomst "Samen naar een inclu-

sieve samenleving' 

 3 Digitale Dagen - Dag 3 vindt plaats op 13 december in Heerlen. 

 Professionalisering van ons lokaal bestuur 

 Burger Belangen N280 Baexem 
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3. Overig 
 

3.1 Integriteit 
 

 Onderzoek kandidaat-wethouders 

Dit jaar heeft in het kader van de voorbereiding van de raadsbesluitvorming (op 29 mei)  

over de benoeming van wethouders voor het eerst een ‘risicoanalyse integriteit voor  

kandidaat-wethouders’ plaatsgevonden. De gemeenteraad had daartoe, op voorspraak van  

burgemeester A. Verhoeven, besloten in zijn vergadering van 13 maart door het  

‘Reglement van orde raadsvergaderingen gemeente Leudal’ aan te passen. Nadat, na de 

Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart,  de onderhandelingen over de vorming van een 

nieuwe coalitie zodanig ver gevorderd waren dat de beoogde coalitiepartners duidelijkheid  

konden geven over hun kandidaat-wethouders heeft de burgemeester het bureau  

Berenschot uit Utrecht opdracht gegeven voor het uitvoeren van de risicoanalyse  

integriteit.  

Op 25 mei heeft de burgemeester de gemeenteraad per brief op de hoogte gesteld van de 

conclusies en aanbevelingen van dat bureau. Het bureau meldde dat vanuit de verzamelde 

informatie en de gesprekken met de kandidaten het geen feiten en omstandigheden op het 

gebied van integriteit had aangetroffen die een beletsel vormen voor de benoeming van de  

kandidaten als wethouder. Bij alle kandidaten heeft Berenschot overigens wel één of enkele 

aanbevelingen geformuleerd om risico’s op het gebied van integriteit te voorkomen.  

 

 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 en wel via het adres http://www.leudal.nl/gemeenteraad.  

 

 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 onderhandelingssitua-

ties 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. 

http://www.leudal.nl/gemeenteraad
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Drie raadsleden hebben in drie raadsvergaderingen bij in totaal twee agendapunten, voor-

afgaande aan de beraadslaging en besluitvorming, een integriteitmelding gedaan waarmee 

ze aangaven niet aan die beraadslaging en besluitvorming deel te nemen. 

Het betrof meldingen van de raadsleden H. Wijers en T. Brouwer (13 maart, punt 5) + 

raadslid R. Martens (13 maart, punt 5 en 17 april, punt 4). 

Overigens geven ook commissieleden soms, in commissievergaderingen, aan dat zij om in-

tegriteitredenen niet aan bepaalde beraadslagingen deelnemen. 

 

3.2   Werkgeverscommissie raadsgriffie 

 

De in de raadsvergadering van 8 oktober 2013 ingestelde Werkgeverscommissie raadsgriffie 

treedt, namens de gemeenteraad, formeel op als werkgever van de vier medewerkers (2,5 

fte) van de raadsgriffie. De commissie bestond tijdens de zittingsperiode 2014-2018 uit de 

raadsleden H. Sleven (Samen Verder), A. Kierkels (Leudal Sociaal) en M. Bongers (CDA). 

In de raadsvergadering van 10 juli heeft de raad de raadsleden H. Sleven en A. Kierkels  

(inmiddels: D66) herbenoemd en heeft in de vacature van de heer M. Bongers de heer  

H. Hermans (Ronduit Open) benoemd. De heer Sleven is door de commissie tot voorzitter 

aangewezen. De commissie wordt ondersteund door griffier W. Cornelissen.  

De commissie is twee keer (1 augustus en 19 december) regulier in vergadering bijeen ge-

weest en 1 keer (15 november) heeft ze zich in een bijeenkomst laten informeren over  

functiebeschrijvings- en waarderingssystemen. 

 

3.3   Jongerendag 
 

Op vrijdag 2 maart werd voor de 7e keer alweer de jaarlijkse ‘Jongerendag’ gehouden. De 

leerlingen van groep 4 VWO kwamen met ongeveer 100 personen, verdeeld over drie groe-

pen, naar het gemeentehuis. Met enthousiaste inzet van enkele ambtenaren en raadsleden 

werd het een interessante dag waarop de jeugd kennis kon maken met de gemeente Leudal 

‘in werking’.  Het programma was opgebouwd uit de hoofdonderdelen: raadsdebat, rondlei-

ding en een quiz. Uiteraard werd er ook gezorgd voor een lunch, waarbij jeugd, politiek en 

ambtenaren op informele wijze elkaar konden ontmoeten. 

Tijdens de rondleiding door het gemeentehuis 

waarbij enkele ambtenaren vertelden over hun 

werk, kregen de leerlingen een kijkje achter de 

schermen en een soms verrassende indruk van 

de werkzaamheden die er in het gemeentehuis 

allemaal gebeuren. Daarnaast was er een quiz 

waarbij de leerlingen met behulp van hun mo-

biele telefoon vragen konden beantwoorden en 

waarbij ook de discussie niet werd geschuwd. 

Deze quiz werd begeleid door enkele ambtena-

ren en raadsleden.  

Een nagespeelde raadsvergadering, waarbij goed gedebatteerd werd over een actueel on-

derwerp,  was het derde onderdeel van deze dag. Enkele raadsleden ondersteunden de jon-

geren hierbij. De Jongerendag, in samenwerking met de raadsgriffie van de gemeente Maas-

gouw georganiseerd, heeft inmiddels z’n vaste plaats gekregen in het lesprogramma van de 

school St. Ursula en wordt door de deelnemers zeer gewaardeerd.  
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3.4   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 een zelfde 

besluit genomen. De gemeenteraad benoemde destijds de raadsleden H. Sleven +  

A. Kierkels om zitting te nemen in de regiegroep van de communicatiestructuur Midden-

Limburgse gemeenteraden. 

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen hebben alle zeven gemeenten opnieuw een 

besluit genomen over de vertegenwoordiging van raadsleden in de regiegroep. In de raads-

vergadering van 10 juli werden de raadsleden M. Graef (Samen Verder) en M. Wagemans 

(Ronduit Open) benoemd in de vacatures van de heren Sleven en Kierkels. 

 

De regiegroep heeft dit jaar vier keer vergaderd: op 9 januari in Sint Odiliënberg, op  

17 september in Roermond, op 23 oktober in Maasbracht en op 18 december in Nederweert. 

 

De regiegroep heeft in haar laatste vergadering gesproken over de mogelijk te maken af-

spraken met (in eerste instantie) de besturen en organisaties van drie gemeenschappelijke 

regelingen:  RUD Limburg-Noord, Veiligheidsregio Limburg-Noord en Omnibuzz. 

 

3.5   Ontwikkelen en bijhouden kennis griffier en medewerkers  
        raadsgriffie 

 

De griffier en de drie medewerkers van de griffie bezoeken door het jaar heen af en toe bij-

eenkomsten waarop ze hun kennis en ervaring kunnen delen met of verrijken door contacten 

met vakgenoten. Soms worden ook workshops gevolgd.  

 

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.  

Zo werd in Venlo gesproken over (a) grip op regionale samenwerking en (b) de gevolgen van 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018, in Nederweert over (c) 

het opleidingsprogramma voor raadsleden, (d) juridische aspecten van vergadermodellen en 

(e) een strategische agenda voor de raad, in Horst over (f) de TIP-burgerpanels in alle Lim-

burgse gemeenten en (g) de relatie tussen de raad en de accountant en (h), een training 

voor werkgeverscommissies raadsgriffie en (i) het instellen van een regionale rekenkamer én 

in Weert over (j) het programma ‘Democratie in Actie’. Aan deze laatste bijeenkomst nam 

ook de griffierkring Zuid-Limburg deel. 

 

Daarnaast heeft de griffier in juni het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Ge-

meenten in Maastricht bijgewoond. 
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3.6 Introductieprogramma raads- en commissieleden 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart is gestart met een inwerkprogramma voor  

(nieuwe) raadsleden. In samenwerking met de concernorganisatie en na instemming van het 

presidium is een programma samengesteld dat niet alleen voorziet in basiskennis en uitleg 

over de huishoudelijke gang van zaken en regels, maar ook andere onderwerpen werden en 

worden hierbij opgepakt met als doel een permanent leer- en ontwikkelprogramma te bieden 

voor de raads- en commissieleden. Het programma is tot nu toe uitgevoerd met “eigen” 

mensen, iets wat van beide kanten als heel positief wordt ervaren. Een aantal onderdelen is 

uitgevoerd (zie onderstaand overzichtje), andere onderdelen worden nog in 2019 opgepakt. 

Bij enkele onderdelen kwamen we tot de conclusie dat de beoogde deelname te gering was 

om uit te voeren. Een deel van de verklaring daarvoor is dat het raadslidmaatschap leidt tot 

een volle agenda waarbij plannen van nog meer bijeenkomsten net een brug te ver is. Toch 

vonden de deelnemers aan de diverse bijeenkomsten de sessies nuttig en informatief.  

 

Een greep uit het programma: 

 

Onderwerp Datum Aantal deelnemers 

  Raad Commissie Ambtenaren 

Leudalse “mores” 9+12 april 6 11 4 

Omgaan met iPad 9+12 april 6 11 4 

Gebruik van diverse applicaties 

(iBabs /  Join /Intranet) 

9+12 april 6 11 4 

Kennis Gemeentewet (rechten, 

plichten, bevoegdheden ) 

6 juni  6 1 

Inzet van instrumenten zoals 

amendement, motie, initiatiefvoor-

stel, informatie en onderzoek) 

6 juni  6 1 

Gemeentefinanciën (lezen en  

begrijpen begroting / rekening / 

terminologie) 

26 september 6  

(+1 colle-

ge) 

4 7 

Informatieveiligheid en privacy 28 mei 4 3 2 

Omgaan met (sociale) media 7 mei 6 6 3 

Kennis van de gemeente (rondrit 

door de gemeente, met uitleg diver-

se projecten) 

21+26 juni 5 4 6 (verdere deel-

name door 10 

nieuwe ambtena-

ren als kennisma-

king 
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4. Tot slot 
 

Het jaar 2018 bevatte op 28 maart het einde van de zittingsperiode van de gemeenteraad 

van 2014-2018 + op 29 maart de start van de nieuwe zittingsperiode 2018-2022. Dat be-

tekende dat er veel is gewijzigd qua samenstelling van de gemeenteraad, commissies et 

cetera. Nieuwe politici hebben het nodige voor hun kiezen gekregen om snel en goed op de 

hoogte te komen van wat er zoal speelt en om te weten te komen hoe het politieke spel in 

Leudal wordt gespeeld. In het nieuwe kalenderjaar 2019 liggen er voor politiek Leudal vele 

uitdagingen te wachten. De raadsgriffie staat klaar om u daarbij te ondersteunen! 

 

Leudal, 10 januari 2019. 

 

De raadsgriffie: 

- Wim Cornelissen, griffier (rechts op de foto);  

- John Lommen, raadsadviseur (links op de foto); 

- Katrien Verhoeven-Vyncke, griffiemedewerkster (links op de foto); 

- Monique Strijdveen-Kosterman, griffiemedewerkster (rechts op de foto). 
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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 

 
Datum Fractie Amendement A V i 

6 feb PAL 

Vaststellen voorkeurlocatie gezamenlijke accommodatie voetbalverenigingen 

RKHVC, RKESV en GKC  X  

6 feb 

D66 

PAL 

LS 

Vaststellen Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Leudal 2018 + 

Vaststellen  Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Leudal 

2018 

 X  

6 feb 

D66 

PAL 

LS 

Vaststellen Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Leudal 2018 + 

Vaststellen  Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Leudal 

2018 

X   

6 feb SV 

Vaststellen zienswijze voorgenomen besluit provinciale staten vaststelling 

inpassingsplan reconstructie N280-West, wegvak Leudal X   

6 feb 
D66 

LS 

Vaststellen zienswijze voorgenomen besluit provinciale staten vaststelling 

inpassingsplan reconstructie N280-West, wegvak Leudal X   

6 feb CDA 

Vaststellen zienswijze voorgenomen besluit provinciale staten vaststelling 

inpassingsplan reconstructie N280-West, wegvak Leudal X   

6 feb  D66 

Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2018-2021 gemeenschappelijke 

regeling RUD Limburg Noord X   

13 mrt 
SV 

RO 

Vaststellen Erfgoedverordening Leudal 2018 

X   

13 mrt PAL 

Instemmen met uitgangspunten regionale samenwerking + met gewenste 

vormgeving Samenwerkingsverband Midden-Limburg  X  

13 mrt D66 

Kennisnemen Kadernota 2019 Veiligheidsregio Limburg-Noord 

  X 

13 mrt 
D66 

LS 

Vaststellen ‘Protocol (mogelijke) integriteitschendingen door raadsleden, 

raadscommissieleden of wethouders gemeente Leudal 2018’  X  

13 mrt 
D66 

LS 

Wijzigen Reglement van orde raadsvergaderingen Leudal 2015 t.b.v. invoering 

risicoanalyse integriteit voor kandidaat-wethouders X   
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Datum  Fractie Amendement A V i 

17 apr 

SV 

RO 

D66 

Vaststellen bestemmingsplan ‘Landgoed Leudal 2018’ 

X   

29 mei RO 

Aanwijzen locatie centrale huisvesting basisschoolonderwijs voor kernen  

Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter  X  

29 mei 
SV 

D66 

Aanwijzen locatie centrale huisvesting basisschoolonderwijs voor kernen  

Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter X   

29 mei 
SV 

D66 

Aanwijzen locatie centrale huisvesting basisschoolonderwijs voor kernen  

Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter X   

29 mei PAL 

Aanwijzen locatie centrale huisvesting basisschoolonderwijs voor kernen  

Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter  X  

 

3 jul CDA 

Vaststellen ‘Reparatie- en Veegbestemmingsplan Buitengebied 2016’ 

 X  

 

3 jul CDA 

Vaststellen ‘Reparatie- en Veegbestemmingsplan Buitengebied 2016’ 

 X  

3 jul 

CDA 

VVD 

LS 

Toekennen incidentele subsidie aan Stichting BMV De Nassaurie Grathem 

 X  

3 jul PAL 

Vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Limburg-Noord 

te Venlo X   

3 jul PAL 

Beschikbaar stellen bijdrage voor uitbreiding en realisering natuurontwikkeling 

bij visvijver Het Kerreven aan de Roorstraat in Heythuysen   X   

3 jul D66 

Vaststellen 1e raadsrapportage 2018 + Vaststellen 9e begrotingswijziging 

2018 + Voteren krediet aanpassing sporthal Van Horne in Horn + Voteren 

krediet Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan 

  X   

3 jul D66 

Vaststellen 1e raadsrapportage 2018 + Vaststellen 9e begrotingswijziging 

2018 + Voteren krediet aanpassing sporthal Van Horne in Horn + Voteren 

krediet Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan 

  X   

25 sep PAL 

Vaststellen plan ‘Kwaliteitsimpuls routestructuren Leudal’ 

 X  

25 sep PAL 

Vaststellen zienswijze over 1e begrotingswijziging 2018 gemeenschappelijke 

regeling ‘Reinigingsdienst Maasland’ te Haelen   X 

6 nov PAL 

Verlenen verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning honden- en 

kattenpension Horckerstraat 7 in Baexem  X  

6 nov PAL 

Vaststellen 'Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemees-

ter gemeente Leudal 2019' X   

11 dec 
CDA 

VVD 

Vaststellen ‘Industrieel geurbeleid bio-based activiteiten bedrijventerrein Ze-

venellen’ Buggenum-Haelen  X  
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Datum  Fractie Amendement A V i 

11 dec PAL 

Instemmen met aankoop perceel voormalig transportbedrijf Huskens & Zn BV, 

Markt 8 en 8a te Grathem  X  

11 dec CDA 
Instemmen met aankoop perceel voormalig transportbedrijf Huskens & Zn BV, 

Markt 8 en 8a te Grathem  X  
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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                                            Motie                                         A    V     i     h    

6 feb PAL 

Vaststellen voorkeurlocatie gezamenlijke accommoda-

tie voetbalverenigingen RKHVC, RKESV en GKC 
 X  

 

13 mrt 

CDA 

VVD 

PAL 

Afleggen verklaringen door raadsfracties n.a.v. bevin-

dingen over krantenartikel NRC m.b.t. waarnemend 

gemeentesecretaris’ 
 X  

 

13 mrt 

SV 

RO 

D66 

LS 

Afleggen verklaringen door raadsfracties n.a.v. bevin-

dingen over krantenartikel NRC m.b.t. waarnemend 

gemeentesecretaris’ 
X   

 

17 apr PAL 

Vaststellen bestemmingsplan ‘Landgoed Leudal 2018’ 

 X  

 

17 apr PAL 

Vaststellen bestemmingsplan ‘Landgoed Leudal 2018’ 

   X 

29 mei  PAL 

Herstemmen over motie 4.2 van Progressief Akkoord 

Leudal uit raadsvergadering 17 april 2018 bij agenda-

punt 4 ‘Vaststellen bestemmingsplan Landgoed Leudal 

2018’ 

 X  

 

3 jul 

CDA 

VVD 

LS 

Vaststellen jaarrekening 2017 en jaarverslag 2017 + 

Bestemmen resultaat jaarrekening 2017 
X   
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B.2 Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

 
Datum     Fractie                                            Motie                                         A    V     i     h    

6 feb SV 
Vermindering aanrijdingen grootwild 

X    

13 mrt PAL 
Livar houderijen 

 X   

13 mrt RO 
Livar houderijen 

 X   

13 mrt RO 
Hoogwaterbescherming Buggenum en Neer i.v.m. 

plannen Roermond op en rond Maasplassen 
X    

13 mrt VVD 
Aansluiting gemeente bij A2 platform 

   X 

10 jul 

SV 

RO 

CDA 

D66 

VVD 

LS 

Kabinetsbesluit verdeling extra agenten over politie-

regio’s 

X    

25 sep 

CDA 

PAL 

VVD 

Meer onderzoek ontwikkeling ’t Maasveld in Neer 

 X   

25 sep RO 
Vergunningsverleningstraject Zonneweide Leudal BV 

te Heythuysen 
X    

6 nov 

CDA 

D66 

PAL 

LS 

Landelijke Kinderpardonregeling 

X    
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Bijlage C 
 

Samenstelling gemeenteraad1 
1 per ultimo 2018 

     

Fractie Samen Verder 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Drs. M. (Michel) Graef 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Dorpstraat 65a 

6085 BE  Horn 

  

E-mail adres m.graef@leudal.nl  

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Drs. P.M. (Pieke) Houben 

Raadslid 

Adres 
Gegevens worden niet verstrekt 

 

  

E-mail adres p.houben@leudal.nl  

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

L.J.E. (Leon) Linssen 

Raadslid 

Adres 
Kemkensstraat 4 

6083 AV  Nunhem 

  

E-mail adres l.linssen@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:m.graef@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:p.houben@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:l.linssen@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:h.sleven@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
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Fractie Samen Verder (vervolg) 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

M.S.M.A. (Ria) Teluij 

Raadslid 

Adres 
Catharina Daemenstraat 43 

6093 KE  Heythuysen 

  

E-mail adres r.teluij@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:r.teluij@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 

J. (Jordi) Custers BSc 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Sebastiaanstraat 29 

6011 RD  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 

H.J.H. (Berry) Hermans 

Raadslid 

Adres 
Biesstraat 36 

6093 AE  Heythuysen 

  

E-mail adres b.hermans@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:j.custers@leudal.nl
http://www.ronduitopen.nl/
http://www.ronduitopen.nl/
mailto:b.hermans@leudal.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 

 

R.J. (Rob) Flinsenberg 

Raadslid 

 

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 

Functies 

Drs. D.J.H. (Dirk) Voermans 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Blauwververstraat 27 

6088 CC Roggel 

  

E-mail adres d.voermans@leudal.nl  

Politieke partij D66 
 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Mr. A.G.J. (André) Kierkels 

Raadslid 

Adres 
Hanssum 18 

6086 BV  Neer 

  

E-mail adres a.kierkels@leudal.nl 

Politieke partij D66 
 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

I.M.R.M. Schors 

Raadslid 

Adres 
Wederik 16 

6081 BV  Haelen 

 
 

E-mail adres i.schors@leudal.nl 

Politieke partij D66 

 

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 
 

  

mailto:d.voermans@leudal.nl
mailto:a.kierkels@leudal.nl
http://www.d66leudal.nl/
mailto:j.vanderstappen@leudal.nl
http://www.progressiefleudal.nl/
mailto:h.glessner@leudal.nl
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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 

 

 

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 

              A.H.M. (Arno) Verhoeven MPM 

              Burgemeester 
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Raadsgriffier 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

             Drs. W.A.L.M. (Wim) Cornelissen 

             Griffier 

  

  

  

  
 

 


