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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 2020. 

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

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

zaken uit de politiek van de gemeente Leudal.  

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

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

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

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

 

Enkele in het oog springende onderwerpen zijn: het uitvallen van enkele raads- en com-

missievergaderingen door de coronavirus pandemie, het digitaal vergaderen via een video-

conferentie in plaats van fysiek vergaderen, het als gemeenteraad fysiek vergaderen in het 

gouvernement in Maastricht, het vertrek van raadslid Pieke Houben en de komst van raads-

lid Jack Coolen, de flinke toename van de gemiddelde vergaderduur van de gemeenteraad 

en de verdere daling van het aantal gestelde raadsvragen. 

 

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

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

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

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

derd). 

Uit de grafieken blijkt dat de gemiddelde vergaderduur van raadsvergaderingen in 2020 

(zijnde ruim 3 uur) een flinke toename kent. Sinds 2016 nam de gemiddelde vergaderduur 

met 15 à 20 minuten per jaar af, nu zitten we weer ineens op het niveau van het jaar 

2016. Als mogelijke oorzaak kan worden genoemd: de coronavirus pandemie. Immers, 

daardoor viel een raadsvergadering (17 maart) uit, de agendapunten schoven door naar de 

reguliere raadsvergadering van 28 april. Bovendien vergt het digitaal vergaderen meer tijd 

(bijvoorbeeld doordat vele stemmingen over amendementen, raadsvoorstellen en moties 

hoofdelijk dienen plaats te vinden in plaats van bij handopsteken). Ook (en dat ‘tikt aan’), 

is er maar op 8 avonden vergaderd waar dat in andere jaren 12 à 14 avonden betreft. 
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De absolute vergaderduur van raadsvergaderingen is nagenoeg gestabiliseerd (heel licht 

gestegen) op het niveau van vorig jaar. Zónder (de gevolgen van) de coronavirus pande-

mie (zie de tekst op de vorige bladzijde over de extra tijd kostende wijze van hoofdelijke 

stemmingen) zou de absolute vergaderduur in 2020 mogelijk zelfs iets zijn gedaald en zou 

de dalende trend van de laatste jaren zijn voortgezet. 

 

 
 

 

De gemiddelde vergaderduur van vergaderingen van het presidium, de commissie sociaal 

en de commissie bestuur en middelen is vrijwel gelijk: zo’n anderhalf uur. 

De commissie fysiek vergadert gemiddeld bijna drie kwartier langer. 

 

Wij vertrouwen er als raadsgriffie op met dit jaarverslag een goed beeld te geven van wat 

in het jaar 2020 in het politieke domein van de gemeente Leudal is gebeurd. 

 

Leudal, 15 januari 2021. 

 

De raadsgriffie: 

- Wim Cornelissen, griffier;  

- John Lommen, raadsadviseur; 

- Katrien Verhoeven-Vyncke, griffiemedewerkster; 

- Monique Strijdveen-Kosterman, griffiemedewerkster. 
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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 9 raadsvergaderingen gepland, waarvan 8 ‘normale’ 

vergaderingen en 1 ‘bijzondere’ vergadering (3 november i.v.m. vaststelling begroting). 

Uiteindelijk werd er niet op 9 maar op 8 avonden een raadsvergadering gehouden.  

De raadsvergadering van 17 maart werd afgelast omdat sinds de persconferentie van mi-

nister-president M. Rutte van donderdag 12 maart, zowel op landelijk, als op regionaal 

(Noord- en Midden-Limburg) als op lokaal niveau (gemeente Leudal) werd gesproken over 

de te nemen maatregelen als gevolg van de coronavirus pandemie (COVID-19). 

 

De griffier diende spoorslags naar een alternatieve manier van vergaderen om te kijken. 

Dat was niet eenvoudig omdat geen enkele andere gemeente daarmee echte ervaring had 

en omdat - zodra wél een alternatieve manier gevonden was, door het organiseren van 

een videoconferentie via Pexip (en later ook Kinly), een samenwerkingspartner van Com-

pany Webcast, waarmee normaal webstreams en opslag van uitzendingen van fysieke 

raadsvergaderingen worden verzorgd, alle Nederlandse gemeenten in de orderportefeuille 

van een aanbieder van videoconferenties op hun beurt moesten wachten. Bovendien 

dienden alle raadsleden, de raadsvoorzitter, wethouders en griffier nog wegwijs te worden 

in de technische benodigdheden en het installeren daarvan + in het gebruik van de soft-

ware om digitaal te vergaderen. 

Op 28 april kon dan toch de eerste digitale raadsvergadering worden gehouden, de laat-

ste (fysieke) raadsvergadering dateerde toen van 11 februari. 

 

De kortste openbare raadsvergadering in 2020 duurde 67 minuten (26 mei), de langste 

vergadering duurde 5 uur en 23 minuten (3 november, de begrotingsvergadering), van de 

‘normale’ vergaderingen duurde die van 29 september het langst, namelijk 4 uur en 41 

minuten (dit was de enige fysieke vergadering in de tweede helft van het jaar).  

Gemiddeld duurde een vergadering over het gehele jaar genomen 3 uur en 19 minuten. 

  

 

datum vergadervorm 

11 februari fysiek (in raadzaal) 

28 april digitaal (via Pexip) 

26 mei digitaal (via Pexip) 

30 juni fysiek (in gouvernement) 

29 september fysiek (in raadzaal) 

3 november digitaal (via Pexip/Kinly) 

10 november digitaal (via Pexip/Kinly) 

22 december digitaal (via Pexip/Kinly) 
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Op de foto: de digitale raadsvergadering van 26 mei  

 

Overzicht afgelopen 10 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 zonder installatievergadering 

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

3 zonder een besloten raadsvergadering 

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

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

  voortgezette raadsvergadering. 

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

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

  D. Schmalschläger buiten beschouwing gelaten. 

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

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

  duur van 75 jaar nog steeds is. 
  

Jaar Aantal 

avonden 

Gemiddelde 

vergaderduur4 

Absolute 

vergaderduur 

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 

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

2020 8 3 uur + 19 minuten 26 uur + 33 minuten 
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 Gaande en komende leden 1.1.2.

 

Vertrek raadslid P. Houben 

 

In de raadsvergadering van 29 september nam raadslid de heer drs.  

P. (Pieke) Houben afscheid; hij maakte deel uit van de fractie Samen 

Verder. Hij nam tussentijds ontslag omdat hij zijn werkzaamheden als 

raadslid niet meer goed kon combineren met zijn werk als privé per-

soon. Hij verwoordde dat aldus ‘Binnen mijn nieuwe functie bij één van 

de grotere jeugd-GGZ aanbieders in onze provincie is het naar mijn 

eigen inzicht niet wenselijk dat ik het raadslidmaatschap blijf vervullen. 

De aanzienlijke kans bestaat anders dat ik op zeker moment mijn 

werkgever haar organisatiebelangen en visie op zorg verdedig tegen ambtenaren wiens 

beleid ik 's avonds moet bespreken in de gemeenteraad. Die twee petten laten zich in 

mijn optiek niet samen dragen’. 

 

De heer Houben is in totaal 6,3 jaar raadslid geweest, verdeeld over twee zittingsperio-

den. 

 

 
 Op de foto: de heer P. Houben wordt ten afscheid toegesproken door burgemeester  

mevrouw D. Schmalschläger 
 

Komst raadslid J. Coolen 

 

Direct na het vertrek van raadslid P. Houben besloot de gemeenteraad 

om de heer ir. J.H.H. (Jack) Coolen uit Ell toe te laten als raadslid. 

Raadsvoorzitter burgemeester D. Schmalschläger beëdigde vervolgens 

de heer Coolen, hij legde de eed af.  

De heer Coolen is geen onbekende in de lokale politiek. Hij heeft op 52-

jarige leeftijd al 19 jaar ervaring als raadslid: 

(a) ruim 6 jaar als raadslid van Leudal, verdeeld over twee zittingsperi-

oden (2007-2010 + 2014-2018) en (b) ruim 12 jaar als raadslid van de 

voormalige gemeente Hunsel, verdeeld over drie zittingsperioden (1994-1998 + 1998-

2002 + 2002-2006). 
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 Presentie raadsleden en -fracties, raadsvoorzitter, collegeleden, griffier 1.1.3.

De aanwezigheid dit jaar van raadsleden en anderen, gedurende de 8 avonden waarop de 

raad in openbare vergadering (fysiek of digitaal) bijeen kwam, luidt als volgt (de getallen 

in de tweede kolom geven het aantal presenties van raadsleden van een fractie aan te-

genover het maximaal aantal mogelijke presenties dat ze hadden kunnen hebben): 

 

 Aantal  

presenties 

2020 

Aantal presenties in procenten (%) 

  2020 2019 20181 2017 2016 2015 20141 

Samen Verder 51 op 56 91 95 93 93 91 97 98 

Ronduit Open 38 op 40 95 100 97 99 94 96 97 

CDA 39 op 40 98 91 98 96 89 93 97 

D66 23 op 24 96 97 97 89 96 100 100 

Progressief  

(Akkoord) 

Leudal 

15 op 16 94 92 100 100 100 100 94 

VVD 16 op 16 100 92 95 86 100 83 88 

Leudal Sociaal 8 op 8 100 100 100 93 100 n.v.t. n.v.t. 

totaal 190 op 200 95 95 96 94 93 96 96 

1  Raad in oude én nieuwe samenstelling. 

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

17 (van de 26) raadsleden waren in elke raadsvergadering aanwezig, 9 (van de 26) raad-

sleden waren één of meerdere keren verhinderd (weliswaar bestaat de gemeenteraad uit 

25 raadsleden maar één raadslid vertrok tussentijds + werd opgevolgd door een ander). 

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

 

Het aantal presenties voor de raadsvoorzitter/burgemeester luidt 8/8 (100 %). 

Ook de griffier was in elke vergadering aanwezig (8/8; 100 %). 

 

Het aantal presenties van de wethouders bedraagt 38/40 (95 %): 

- wethouder A. Walraven: 8/8 (100 %); 

- wethouder P. Verlinden:  7/8 (  88 %); 

- wethouder S. Backus:  8/8 (100 %); 

- wethouder M. Janssen:  8/8 (100 %); 

- wethouder R. Martens:  7/8 (  88 %). 

 

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

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

         worden waargenomen); 

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

 gerekend. 
 

 Waarover is er zoal gesproken ? 1.1.4.

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: 
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1. Vaststellen Notitie t.b.v. actualisatie beleid huisvesting tijdelijke werknemers en 

overige woon-urgenten in Leudal 

2. Instemmen met nota 'Accommodatiebeleid Gemeente Leudal' + geven uitvoerings- 

opdracht aan college + beschikbaar stellen budget externe ondersteuning 

3.   Vaststellen Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 

4.   Vaststellen zienswijze conceptbeleidsplan Politie Limburg 2020-2023 

5.   Vaststellen wensen en bedenkingen ontwerpbeleidsplan Veiligheidsregio Limburg- 

      Noord 2020-2023 

6.   Instellen reserve verkoop vastgoed én verlenen mandaat aan college onttrekkingen  

      Reserve + Toevoegen bedrag aan reserve gemeentehuis Leudal 

7.   Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te Sittard 

8.   Creëren juridische grondslag subsidiëring welzijnsorganisatie Synthese te Roggel +  

      Stichting zwembad ’t Ligteveld te Neer 

9.   Instemmen met en geven toestemming aan college tot instemming met toetreding  

      colleges én dagelijks bestuur Waterschap Limburg + uittreding gemeenteraden 28  

      Limburgse gemeenten én algemeen bestuur Waterschap Limburg tot/uit  

      gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen  

      te Roermond 

10. Wijzigen Tarieventabel 2020 behorende bij Legesverordening 2020 

11. Beslissen omtrent bekrachtigen geheimhouding collegemededeling 17 december 2019 

      voorgenomen collegebesluit weigering verzoek van Heijerveld BV bouw 40 woningen  

      aan noordzijde van Ittervoort 

12. Vaststellen paraplubestemmingsplan Duurzame Energie + Vaststellen beleidskader  

      Duurzame Energie + Intrekken beleidsuitgangspunten windenergie +  

      Principe-instemmen zonneweide aan Terbetenweg in Nunhem 

13. Vaststellen Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, Noord- en  

      Midden Limburg 

14. Voteren krediet realiseren fietsroute in Horn tussen N273 en N280 + realiseren 30   

      km/h-zone gedeelte Rijksweg in Horn + her-aanleggen bushaltes aan Rijksweg in  

      Horn 

15. Beschikbaar stellen tweetal bedragen voor projecten Buggenumse veld 

16. Beschikbaar stellen bedrag voor bouw en plaatsing 600 mezenkasten in gehele  

     gemeente + dekken bijdrage t.l.v. Reserve Groenfonds + verlenen mandaat aan  

     college voor toekomstige onttrekkingen Groenfonds 

17. Vaststellen bestemmingsplan Processieweg 7 te Kelpen-Oler 

18. Verwerken gevolgen ‘Decembercirculaire 2019’ Gemeentefonds 

 

19. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake terugleggen bij rijksoverheid  

      van niet beïnvloedbare kosten jeugdhulp die opgelegd zijn door (kinder)rechter 

20. Kennisnemen ‘Evaluatie startersleningen per 1-1-2020’ + Wijzigen Verordening  

      starterslening gemeente Leudal 2019 

21. Beslissen omtrent afgifte verklaring van geen bedenkingen uitbreiding activiteiten 

     Holmel BV, Aan de Heibloem 21a in Heythuysen 

22. Vaststellen Uitgangspuntennotitie Regionale Energie Strategie Noord- en Midden- 

      Limburg 

23. Beslissen omtrent verzoek inwoner te Neer tot aanwijzing persoonlijke bijzondere 

      begraafplaats naast z’n woning 

24. Kennisnemen conceptrouteplan 2021-2024 Keyport, Next Level / Meerjarenraming 

     2021-2024 + Creëren juridische grondslag subsidiëring 

25. Vaststellen bestemmingsplan 'Maaslandstraat Horn' 
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26. Vaststellen bestemmingsplan 'Baexem Stekstraat 18' 

27. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2021 en over meerjarenraming 2022- 

      2025 van gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en  

      Waterschappen te Roermond 

28. Vaststellen zienswijze over Uitgangspuntennotitie begroting 2020-1 en 2021 + over  

      ontwerpbegroting 2021 + over meerjarenraming 2022-2024 gemeenschappelijke  

      regeling Omnibuzz te Sittard + over conceptjaarrekening en –verslag 2019 

29. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2021 + meerjarenraming 2022-2024  

      van gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord te  

      Roermond + Kennisnemen van vastgestelde jaarrekening en -verslag 2019 

30. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling  

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

      2019 

31. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling  

      Westrom te Roermond + Kennisnemen van voorlopige jaarrekening en –verslag 2019 

32. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling  

      Grenspark Maas-Schwalm-Nette te Roermond + over conceptjaarrekening en -verslag  

      2019 

33. Voteren krediet voor realisatie van veilige wieleromgeving in sportpark ’t Maasveld in  

      Neer 

34. Aanwijzen voorkeurslocatie voor vestiging fusieschool voor dorpen Haler, Hunsel,  

      Ittervoort en Neeritter + Voteren krediet 

35. Wijzigen Erfgoedverordening Leudal 2018 

36. Vaststellen ‘Beleidsplan Recreatie en Toerisme Gemeente Leudal, Uitnodigend  

      landschap’ 

37. Vaststellen bestemmingsplan ‘Woning Heverstraat 8, Roggel’ 

38. Vaststellen Jaarrekening 2019 en Jaarverslag 2019 gemeente Leudal + Dekken  

      rekeningresultaat 2019 + Opheffen minimum bedrag voorziening afvalstoffenheffing  

      + Diverse besluiten grondexploitaties + Bijstellen kredieten 2020 + Bestemmen  

      restantbedragen gecommitteerde reserve 

39. Vaststellen 1e raadsrapportage 2020 + Vaststellen 6e begrotingswijziging 2020 +  

      Voteren krediet toegangswegen voetbalaccommodatie DFO’20 + Voteren krediet  

      opwaardering N280 + Voteren krediet auto’s gemeentelijke wsw-medewerkers +  

      Vaststellen 10-tal mutaties reserves + Wijzigen lijst subsidies + Afvoeren 3-tal  

      kredieten + Wijzigen Financiële verordening Gemeente Leudal 2018 

40. Instemmen met Kadernota 2021 – 2024 

41. Vaststellen zienswijze over voorlopige jaarrekening 2019 + over ontwerpbegroting 

     2021 van gemeenschappelijke regeling ‘Reinigingsdienst Maasland’ te Haelen 

42. Onttrekken gelden aan bestemmingsreserve meeropbrengsten toeristenbelasting 

      2018 voor terugbetalen gedeelte toeristenbelasting aan een logies verschaffende 

      ondernemer 

43. Beslissen omtrent bekrachtigen geheimhouding collegemededeling 15 mei 2020  

      verantwoording 2019 over 'Eenduidige Normatiek Single Information Audit'  

      systematiek 

44. Verlenen tijdelijke ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester D. Schmalschläger 

45. Afscheid raadslid de heer drs. P. Houben (fractie Samen Verder) 

46. Beslissen omtrent toelating raadslid ir. J.H.H. Coolen (Samen Verder) + beëdiging.  

47. Vaststellen bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Neer – Heldenseweg 2020’ 

48. Vaststellen ‘Beleidsregel begraven in eigen grond gemeente Leudal’ 
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49. Toepassen coördinatieregeling realisering bedrijfsverzamelgebouw aan Kelperheide  

      ongenummerd te Kelpen-Oler 

50. Accorderen aanbevelingen en maatregelen realisering financiële doelstellingen in  

      sociaal domein 

51. Vaststellen scenario’s voor bereiken financieel evenwicht t.b.v. besluitvorming in 

      begrotingsvergadering 3 november 2020 

52. Verwerken saldi van Meicirculaire 2020 gemeentefonds 

53. Verwerken eerste tranche compensatiepakket coronacrisis medeoverheden 

54. Wijzigen Financiële verordening Gemeente Leudal 2018 

55. Bespreken voorgenomen besluit college aangaan overeenkomst met Enexis Holding  

      NV over beschikbaar stellen converteerbare hybride aandeelhouderslening 

56. Vaststellen zienswijze over begrotingswijziging 2021 Regionale Uitvoeringsdienst 

      Limburg Noord te Roermond 

57. Besluiten over gevolgen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor raadsgriffie 

58. Opnieuw: Vaststellen Jaarrekening 2019 en Jaarverslag 2019 gemeente Leudal 

59. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag met pleidooi afschaffen  

      verhuurdersheffing 

60. Bespreken motie vreemd aan de orde van dag bepleiten structurele verhoging  

      uitkering Rijk in gemeentefonds aan gemeenten 

61. Bespreken motie van wantrouwen tegen wethouder A. Walraven 

62. Algemene beschouwingen bij de Programmabegroting 2021-2024 

63. Vaststellen Begroting 2021 + Vaststellen Meerjarenraming 2022 - 2024 + Vaststellen 

      Meerjarig investeringsprogramma 2021 - 2024 + Voteren kredieten jaarschijf 2021 

64. Instemmen met plan van aanpak besparingsmaatregelen ‘Financieel evenwicht in het  

      sociaal domein’ 

65. Voteren krediet realiseren integraal kindcentrum Leudal West in Ittervoort 

66. Vaststellen bestemmingsplan Walk 6 te Heythuysen 

67. Instemmen met uitwerking keuzescenario 1 ‘lef, ambitie en vernieuwing kunst- en 

      cultuursector in Leudal’ 

68. Vaststellen bestemmingsplan Swartbroekstraat Ell / Boerderijweg Neer 

69. Vaststellen Archiefverordening gemeente Leudal 2020 

70. Vaststellen bestemmingsplan Liduinahof Kelpen-Oler 

71. Verwerken saldi van Septembercirculaire 2020 gemeentefonds 

72. Vaststellen 2e raadsrapportage 2020 + Vaststellen 12e begrotingswijziging 2020 + 

      Vaststellen 4-tal mutaties reserves + Aanpassen lijst subsidies i.v.m. verhoging 

      subsidie bureau Halt + Instellen gecommitteerde reserve + Storten begrotingssaldo  

      in algemene reserve na 2e raadsrapportage 

73. Vaststellen Controleprotocol onderzoek jaarstukken 2020 

74. Bespreken moties vreemd aan de orde van de dag inzake Landgoed Leudal Haelen 

75. Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Ittervoort 4e Fase 

76. Vaststellen Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2025 gemeenten Echt-Susteren, 

      Leudal, Maasgouw, Nederweert en Roerdalen 

77. Kiezen scenario afvalinzameling per 1 januari 2022 

78. Vaststellen zienswijze over 1e begrotingswijziging 2021 gemeenschappelijke regeling 

      Westrom te Roermond 

79. Instemmen met Economische agenda Leudal 2021-2024 'Leudal onderneemt!' 
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80. Vaststellen Verordening onroerendezaakbelastingen 2021 + Vaststellen Verordening 

      afvalstoffenheffing 2021 (incl. tarieventabel) + Vaststellen Legesverordening 2021  

      (incl. tarieventabel) + Vaststellen Verordening toeristenbelasting 2021 + Vaststellen 

      Verordening hondenbelasting 2021 + Vaststellen Verordening rioolheffing 2021 +  

      Vaststellen Verordening marktgelden 2021 + Vaststellen Verordening  

      lijkbezorgingsrechten 2021 (incl. tarieventabel) 

81. Vaststellen Protocol elektronisch berichtenverkeer gemeente Leudal 2020 

82. Aanvullen afschrijvingstabel behorende bij Financiële verordening Gemeente Leudal 

      2018 

83. Vaststellen wensen en bedenkingen deelname veiligheidsregio aan landelijk op te 

      richten Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s 

84. Instemmen toetreding gemeente Mook en Middelaar tot gemeenschappelijke regeling 

      Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen te Roermond 

85. Wijzigen Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal (i.v.m. carbidschieten) 

86. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake uitvoeringsproces  

      beleidskader duurzame energie (zon en wind) 

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

      toeslagen-affaire 

88. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag over door Stichting Primair  

     Onderwijs Leudal en Thornerkwartier voorgenomen besluit tot sluiting van drie  

     basisscholen 

Deze 88 agendapunten kennen de volgende herkomst: 

Herkomst  Aantal Aantal % % 

College  73  83  

 Burgemeester Schmalschläger  9  12 

 Wethouder Walraven  161  22 

 Wethouder Verlinden  27  37 

 Wethouder Backus  6  8 

 Wethouder Janssen  8  11 

 Wethouder Martens  71  10 

Burgemeester Voorstellen als bestuursorgaan  0  0  

Raadsfractie Motie vreemd aan de orde van de dag 8  9   

Presidium 2 1  1  

Griffier 3 6  7  

 totaal 88  100  

 1 Door ziekte / langdurig verminderde inzetbaarheid heeft het college sommige portefeuilles van wethouder A. Walraven tijdelijk ondergebracht bij wethouder  

   R. Martens. Het aantal van 16 raadsvoorstellen van wethouder Walraven bedraagt daardoor in feite 10 (14 % van alle collegevoorstellen aan de raad i.p.v. 22 %) 

   en het aantal van 7 raadsvoorstellen van wethouder Martens bedraagt daardoor 13 (18 % i.p.v. 10 %). 

 2 Dit betreft het agendapunt 62. 

3 Dit betreft de agendapunten 44, 45, 46, 57, 58 en 73. 

 

Ten opzichte van vorig jaar (2019) zijn de volgende verschillen in herkomst van raadsvoor-

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

raadsvoorstellen dan in 2019). 
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 College:        + 9 raadsvoorstellen 

 

Portefeuillehouder burgemeester Schmalschläger1: + 1 raadsvoorstel 

Portefeuillehouder wethouder Walraven:        verschil 0 

Portefeuillehouder wethouder Verlinden:   + 10 raadsvoorstellen 

Portefeuillehouder wethouder Backus:   -    1 raadsvoorstel 

Portefeuillehouder wethouder Janssen:   -    1 raadsvoorstel 

Portefeuillehouder wethouder Martens:        verschil 0 

 1 Gerekend inclusief raadsvoorstellen in 2019 van voormalig burgemeester A. Verhoeven.  

 

 Burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan: verschil 0 

 Raadsfracties, initiatiefagendapunten:   - 1 raadsvoorstel 

 Raadsfracties, moties vreemd aan de orde van de dag: verschil 0 

 Presidium:       - 5 raadsvoorstellen 

 Griffier:      + 1 raadsvoorstel 

 

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 2020 2019 2018 2017 

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

Wethouder Walraven 2 1 1 1 

Wethouder Verlinden 1 0 4 1 

Wethouder Backus 1 2 0 0 

Wethouder Janssen 2 1 0 n.v.t. 

Wethouder Martens 2 2 1 n.v.t. 

totaal  81 81 2 

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

    R. Verheul.  

 

 Besluitvorming gemeenteraad over raadsvoorstellen van het college 1.1.5.

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 8 

avonden waarop raadsvergaderingen werden gehouden lagen 73 (in 2019: 64) collegevoor-

stellen ter besluitvorming voor. 

 

Bij de 73 stemmingen over collegevoorstellen: 

 vonden er 53 (73 %) met unanieme stemmen (vóór, al dan niet geamendeerd) plaats. 

In 2019 bedroeg dat aantal: 52 (81 %); 

 vonden 5 van die 53 unanieme stemmingen plaats nadat eerst het collegevoorstel was 

geamendeerd; 
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 werd drie keer langs de scheidslijn coalitie - oppositie, voor of tegen, gestemd.  

In 2019 bedroeg dat aantal ook drie; 

 stemde 2 keer een coalitiefractie (unaniem of gedeeltelijk) tegen een collegevoorstel 

(in 2019: 4 keer); 

 stemde 4 keer een fractie niet unaniem (in 2019: 4 keer), namelijk: 

 

* 2 keer de fractie Progressief Akkoord Leudal: 

- één keer in de raadsvergadering van 11 februari, bij het agendapunt ‘Instellen  

  reserve verkoop vastgoed én verlenen mandaat aan college onttrekkingen reserve + 

  Toevoegen bedrag aan reserve gemeentehuis Leudal’; 

- één keer in de raadsvergadering van 29 september, bij het agendapunt ‘Vaststellen 

  ‘Beleidsregel begraven in eigen grond gemeente Leudal’. 

 

* 1 keer de fractie Samen Verder: 

In de raadsvergadering van 28 april, bij het agendapunt ‘Beslissen omtrent afgifte  

verklaring van geen bedenkingen uitbreiding activiteiten Holmel BV, Aan de Heibloem 

21a in Heythuysen’. 

 

* 1 keer de fractie Ronduit Open: 

In de raadsvergadering van 22 december, bij het agendapunt ‘Wijzigen Algemene 

plaatselijke verordening gemeente Leudal (i.v.m. carbidschieten)’. 

 

 Geen enkele keer werd een voorstel van het college verworpen. 

 

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

raadsvoorstel stemde. 

Legenda: 

Voor = voor een raadsvoorstel van het college 

Voor-G = voor een geamendeerd raadsvoorstel van het college 

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

Tegen = tegen een raadsvoorstel van het college 

Tegen-G = tegen een geamendeerd raadsvoorstel van het college 

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

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

dan niet geamendeerd) 
 

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

 

 Voor Voor-

G 

Voor-

Totaal 

% 

voor 

Tegen Tegen-

G 

Tegen-

Totaal 

% 

tegen 

Totaal 

stemmingen 

Samen Verder 62 10 72 100  1 0 1 1 732 

Ronduit Open 62 10 72 100 1 0 1 1 733 

CDA 57 8 65 90 6 1 7 10 72 

D66 62 10 72 100 0 0 0 0 72 

Progressief Akkoord 

Leudal 

55 8 63 88 10 1 11 15 744 

VVD 55 8 63 88 8 1 9 12 72 

Leudal Sociaal 58 6 64 89 5 3 8 11 72 
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1 Weliswaar zijn er 73 raadsvoorstellen van het college besproken maar de stemming over één raadsvoorstel (raadsvoorstel nummer 77) is niet aan de orde gekomen. 

2 De fractie Samen Verder stemde bij raadsvoorstel 21 van het college gesplitst met vier voorstemmers en twee tegenstemmers. 

3 De fractie Ronduit Open stemde bij raadsvoorstel 85 van het college gesplitst met drie voorstemmers en twee tegenstemmers. 

3 De fractie Progressief Akkoord Leudal stemde bij de raadsvoorstellen 6 + 48 van het college gesplitst met één voorstemmer en één tegenstemmer. 

 

De vorenstaande tabel levert als hoofdconclusie op dat relatief gesproken de fractie D66 de collegevoorstellen 

het meeste steunde (namelijk voor 100 %; zonder ook maar één tegenstem van één of meer fractieleden), 

gevolgd door Samen Verder + Ronduit Open (elk ook 100 % steun maar van beide fracties stemden twee  

raadsleden bij een raadsvoorstel tegen), CDA, Leudal Sociaal, VVD en (ex aequo) Progressief Akkoord Leudal 

(maar PAL stemde bij twee raadsvoorstellen van het college gesplitst). 

 

Stemmingen over raadsvoorstellen van het college1 

 Voor Tegen 

 2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017 

Samen Verder 100 % 100 % 99 % 100 % 1 % 0 % 1 % 5 % 

Ronduit Open 100 % 97 % 96 % 92 % 1 % 3 % 4 % 8 % 

CDA 90 % 95 % 90 % 81 % 10 % 5 % 14 % 19 % 

D66 100 % 100 % 97 % 93 % 0 % 3 % 3 % 7 % 

Progressief  

Akkoord Leudal 

88 % 85 % 85 % 83 % 15 % 15 % 15 % 17 % 

VVD 88 % 88 % 85 % 77 % 12 % 12 % 15 % 23 % 

Leudal Sociaal 89 % 88 %  92 % 90 % 11 % 12 % 8 % 12 % 
 

1 De percentages voor + tegen bij elkaar geteld kunnen boven de 100% uitkomen. In dat jaar heeft zo’n fractie dan wel eens bij een stemming over een raadsvoorstel van het 

   college zowel voor- als tegenstemmers gekend (zie de desbetreffende jaarverslagen welke raadsvoorstellen dat betrof). 

 

NB. De coalitie wordt/werd gevormd door: 

 In 2020: Samen Verder + Ronduit Open + D66 

 In 2019: Samen Verder + Ronduit Open + D66 

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

Verder + Ronduit Open + D66 

 In 2017: Samen Verder + Ronduit Open; 

 

 Ingekomen stukken 1.1.6.

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 184 30 

Burgers, bedrijven, verenigingen, overige 421 70 

totaal 605 100 

 

 In 2019 bedroegen de aantallen: 138 collegestukken etc. (31 %) en 306 overige 

ingekomen stukken (69 %). 
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Dit jaar is de hoeveelheid college-informatie richting de gemeenteraad met 33 %  

toegenomen t.o.v. 2019, maar de hoeveelheid overige stukken (zeg maar van burgers,  

bedrijven en organisaties nam ongeveer in gelijke mate toe waardoor de onderlinge  

verhouding (2020: 30/70, 2019; 31/69) bij de raad ingekomen stukken nagenoeg gelijk 

bleef. 

 
 Amendementen en moties 1.1.7.

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’). 

 

1.1.7.1. Amendementen 

Er werden 21 stemmingen (in 2019: 20) over amendementen uitgebracht. 

13 amendementen werden aangenomen en 8 werden verworpen. 

Er werden ook 4 amendementen, gehoord hebbende de beraadslagingen, ingetrokken;  

deze zijn daarom niet verdisconteerd in het bovengenoemde aantal van 21 stemmingen. 

 

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

 

1.1.7.2. Moties 

Er werden 18 stemmingen (in 2019: 18) over moties uitgebracht. 

15 moties werden aangenomen en 3 moties werden verworpen.  

Er werd ook: 

 1 motie, gehoord hebbende de beraadslagingen, ingetrokken; 

 1 motie, gehoord hebbende de beraadslagingen, aangehouden; 

 1 motie, gehoord hebbende de beraadslagingen, door de portefeuille houdende 

wethouder overgenomen.  

 

Deze laatste drie moties zijn daarom niet verdisconteerd in het bovengenoemde aantal van 

18 stemmingen. 

 

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

 

Aan het einde van het jaar zijn nog 10 moties als niet afgehandeld te beschouwen:  

3 uit 2017, 1 uit 2018, 1 uit 2019 en 5 uit 2020. 

 
 Ervaring als raadslid 1.1.8.

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 5,4 jaar (D66), maximaal is dat 9,5 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 (ultimo dit jaar) per 

fractie veel meer: van minimaal 6,4 jaar (CDA) tot maximaal 15,5 jaar (Samen Verder).  
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 Aantal leden 

in de fractie 

ultimo 2019 

Gemiddeld aantal  

jaren ervaring fractie-

leden als raadslid1 

Gemiddeld aantal jaren 

ervaring fractieleden als 

raadslid binnen Leudal2 

  1jan20 31dec20 1jan20 31dec20 

Samen Verder 7 12,7 15,5 8,5 9,5 

Ronduit Open 5 11,6 12,6 7,5 8,5 

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

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

Progressief  

Akkoord Leudal 

2 6,7 7,7 5,2 6,2 

VVD 2 9,6 10,6 5,3 6,3 

Leudal Sociaal 1 5,8 6,8 5,8 6,8 

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

    eventuele ervaring als raadslid in een gemeente elders. 

2. Deze ervaring is opgedaan in de gemeente Leudal vanaf de datum van haar ontstaan: 1 januari 2007. 

 

Hieronder een tabel met een individuele top 10 van (zowel zittende als niet meer zittende)  

raadsleden qua ervaring:  

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

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

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

ring opgedaan als raadslid in een andere gemeente). 

Geel gemarkeerd zijn ex-raadsleden 

 

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

rechtsvoorgangers en/of andere gemeenten2 

Top 10 Ja-

ren 

Top 10 Jaren 

  1.   M. (Thieu) Wagemans 14,0 1.   J. (Jo) Beeren  39,5 

  2.   L. (Leon) Linssen 13,8 2.   P. (Pieter) van Melick 35,5 

  2.   P. (Peter) van Melick 13,8 3.   G. (Sjra) Vermeulen 34,4 

  4.   A. (Anita) van Vlodrop 12,5 4.   G. (Gerrit) van Heusden 32,3 

  5.   M. (Ria) Teluij  12,2 5.   W. (Wim) Schreurs 31,8 

  6.   H. (Berry) Hermans 12,2 6.   H. (Hen) Sleven 30,4 

  7.   H. (Heleen) Wijers 11,1 7.   M. (Thieu) Wagemans 29,9 

  8.   H. (Hen) Sleven 10,8 8.   W. (Wiel) van Heugten 27,5 

  9.   A. (André) Kierkels 10,8 8.   G. (Sjra) van Horne 27,5 

10.   R. (Ad) Thomassen 9,8 10. M. (Thieu) Geraets 27,5 

 
1. Het aantal jaren dat iemand raadslid is geweest in de gemeente Leudal, dus vanaf 1 januari 2007 t/m 31 december 2020. 

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

    eventueel in een gemeente elders in Nederland, gerekend vanaf 2 september 1958 (= start  zittingsperiode 1958-1962) t/m 31 december 2020. 

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).  

 

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

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

binnen de gemeente Leudal. 

 

Geel gemarkeerd zijn ex-wethouders 

 

Top 10 aantal jaren wethouder 

binnen Leudal1 

Jaren Top 10 aantal jaren wethouder 

vanaf zittingsperiode 1958-19622 

Jaren 

1.   P. (Piet) Verlinden 11,1 1.   A. (Arno) Walraven 19,7 

2.   A. (Arno) Walraven 9,8 2.   H. (Hen) Sleven 15,7 

3.   P. (Paul) Vogels 6,0 3.   P. (Piet) Verlinden 14,9 

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

5.   S. (Stan) Backus 4,8 5.   J. (Jo) Smolenaars   7,7 

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

6.   P. (Pieter) Jeurgens 3,2 7.   P. (Pieter) Jeurgens   5,3 

6.   H. (Hen) Sleven 3,2 8.   J. (Jan) Custers   4,8 

9.   J. (Joerie) Minses 2,9 9.   M. (Marieke) Kortenhorst   4,8 

9.   J. (Jo) Smolenaars 2,9 10. M. (Thieu) Wagemans   4,8 

 
1. Deze personen hebben deze wethoudersjaren vervuld vanaf het ontstaan van de gemeente Leudal dus  in de periode vanaf 1 januari 2007. 

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

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

    gemeente) hier mee. 

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

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

 

 Leeftijd raadsleden 1.1.9.

De gemiddelde leeftijd van de 25 raadsleden bedraagt aan het einde van dit jaar 53,2 jaar. 

 

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

de hele getallen): fractie Leudal Sociaal: 84 jaar, fractie Progressief Akkoord Leudal: 63 

jaar, fractie Samen Verder: 56 jaar, fractie Ronduit Open: 55 jaar, fractie D66: 47 jaar, 

fractie VVD: 45 jaar en fractie CDA: 44 jaar. 

  

Leeftijdsklasse Aantal raadsleden 

ultimo 2020 

Jonger dan 20 jaar 0 

20 t/m 29 jaar 4 

30 t/m 39 jaar 2 

40 t/m 49 jaar 3 

50 t/m 59 jaar 6 

60 t/m 69 jaar 6 

70 jaar en ouder 4 
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 Aanwezigheid publiek 1.1.10.

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

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

woond. Dat heeft voor dit jaar geen zin omdat, afgezien van de raadsvergadering van 11 

februari, alle raadsvergaderingen zonder publiek op de tribune zijn gehouden vanwege de 

landelijke en regionale coronavirus maatregelen. 

 

Jaar Gemiddelde aanwezig-

heid publiek per avond 

2011 24 

2012 20 

2013 26 

2014 40 

2015 26 

2016 24 

2017 36 

2018 28 

2019 31 

2020 n.v.t. 

 

Over de 9 jaren van 2011 t/m 2019 bedroeg de hoeveelheid publiek bij raadsvergaderingen 

gemiddeld 28 personen per avond. 

 

 Uitzendingen raadsvergaderingen 1.1.11.

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.  

 

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

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

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

de omroep (www.ml5.nl). 

 

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

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

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

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

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

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

 

Dit jaar kende als bijzonderheid dat 5 van de 8 raadsvergaderingen geheel digitaal 

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

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

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

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

https://www.ml5.nl/ontvangst/
https://channel.royalcast.com/leudal
https://channel.royalcast.com/leudal
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deringen via haar lokale tv-kanaal. Helaas ging dat laatste enkele keren mis door een fout 

in de aanlevering van de stream door Company Webcast aan omroep ML5. Wel zijn alle 

videobeelden in hun geheel bewaard gebleven en achteraf, openbaar raadpleegbaar bij 

Company Webcast (klik daartoe hierop). 

 

Hoeveel bekijks  

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

 Internet: De kijkcijfers, per ultimo 2020, m.b.t. het via internet – zowel live als achter-

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

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

jaar - 2020 kan de komende jaren nog oplopen). 

 

Raad Live kijkers1  Achteraf kijkers 

  Aantal personen 

webcast minimaal  

1 minuut bekeken 

Aantal personen dat 

player heeft geopend 

11 februari 60 194 681 

28 april 157 246 620 

26 mei 34 85 334 

30 juni 222 314 658 

29 september 162 240 676 

3 november (begroting) 141 177 480 

10 november 75 117 307 

22 december 266 600 330 

totaal 1117 1973 4086 

gemiddeld 140 247 511 

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

 

Het gemiddeld aantal (via internet) live kijkers dit jaar (140) is met 97 toegenomen t.o.v. 

vorig jaar (43), een stijging van 226 %. 

 

 Kosten tv- en internetuitzendingen 1.1.12.

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

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

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

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

maken. 

 

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

sten van omroep ML5 + Company Webcast, een bedrag geraamd van € 28.830.  

 

De werkelijke kosten bedroegen: 

 

 Voor omroep ML5  € 7.675, opgebouwd als volgt: 

 Uitzenden 2 raadsvergaderingen vanuit de raadzaal: € 1.750 

 Uitzenden 6 raadsvergaderingen via van Company Webcast verkregen stream vanwege 

videoconferencing: € 5.925 

 

https://channel.royalcast.com/leudal/#!/archived
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 Voor Company Webcast  € 18.743, opgebouwd als volgt: 

 Jaarlijks abonnement + Gebruiksrecht decoder + Ondertiteling achteraf +  

Archief videobeelden: € 9.638 

 2x ‘losse’ videoconferencing raadsvergaderingen april + mei: € 1.500 

 Correctie achteraf op sprekersniveau: € 105 

 Pakket van 10x videoconferencing raadsvergaderingen m.i.v. november: € 7.500 

 

 Voor T36 Maastricht opnemen, regisseren en doorgeven uitzenden raadsvergadering 

van juni in het gouvernement:  € 1.000 

 

 Voor Foxx Roermond (‘Houben Mediatechniek’): € 84 

 

In totaal derhalve: € 27.502. 

 

Alle bedragen zijn exclusief btw. 

 

 

Jaar Kosten tv- en internetuitzen-

dingen raadsvergaderingen 

2011 € 33.877 

2012 € 31.470 

2013 € 35.750 

2014 € 40.542 

2015 € 32.500 

2016 € 39.6751 

2017 € 35.665 

2018 € 27.135 

2019 € 33.217 

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

   eigenlijk zo’n € 3.000 lager te worden gezien.  

 

 Samenstelling gemeenteraad 1.1.13.

De samenstelling van de gemeenteraad wijzigde in de herfst door het vertrek, per 29 sep-

tember, van de heer P. Houben (Samen Verder) respectievelijk door de komst, per 29 

september, van de heer J. Coolen. 
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Op de foto (genomen op 5 november 2019) de gemeenteraad, inclusief raadsvoorzitter 
burgemeester Schmalschläger.  

 

Staand, van links naar rechts:  

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

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

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

Leon Linssen, Joost van der Stappen en Berry Hermans. 

 

Zittend, van links naar rechts:  

Iris Schors, Gerry Teeuwen, Michel Graef, Nadine Alofs, Rob Flinsenberg, Jordi Custers, Ad Thomassen, 

Ellie van Tilburg, Hilde Glessner en Huub van Helden. 

 

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

 

De gemeentelijke vergaderstructuur kent drie raadscommissies:  

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

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

sies vergaderen twee weken voorafgaande aan een raadsvergadering. 

 

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

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

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

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

missielid per raadscommissie.  

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

wie commissielid wordt en bepaalt ook wie eventueel waarneemt. 

 

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

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

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

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

worden benoemd als voorzitter van een raadscommissie). 

 

Een commissievoorzitter is niet tevens lid van de commissie. 

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

 

Ultimo 2020 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 2 1 1 2 

Ronduit Open 0 2 1 1 1 1 

CDA 0 2 0 2 0 1 

D66 1 0 1 0 0 1 

Progressief Akkoord 

Leudal 

0 1 0 1 0 1 

VVD 0 1 0 1 1 0 

Leudal Sociaal 1 0 1 0 1 0 

subtotaal 2 8 5 6 4 6 

totaal 11 11 101 

 
1. De fractie CDA kent ultimo dit jaar (maar overigens gedurende het hele jaar 2020) een vacature in de commissie bestuur en 

    middelen. 

 

 

  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=II&hoofdstuk=V&artikel=82&z=2021-01-01&g=2021-01-01
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 Commissie sociaal 1.2.1.

 

1.2.1.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

Er werd op 6 avonden een openbare commissievergadering gehouden, dat zouden er vol-

gens de planning 8 hebben moeten zijn; oorzaak: de coronavirus pandemie en -

maatregelen. 

 

• De eerste twee commissievergaderingen (27 januari + 2 maart) vonden regulier 

 (fysiek, in de raadzaal) plaats. 

• De volgende twee commissievergaderingen (6 april + 11 mei) werden geannuleerd. 

 De commissieleden kregen wel per e-mail eventuele raadsvoorstellen voorgelegd 

 met het verzoek om een advies uit te brengen of die rijp zijn voor raadsberaad- 

 slaging én of ze bespreekstukken dan wel hamerstukken zouden kunnen zijn. 

• Daarna vonden drie commissievergaderingen (15 juni + 14 september +  

 26 oktober) fysiek, in de raadzaal, plaats maar per fractie mocht slechts één  

 vertegenwoordiger aanwezig zijn (publiek werd ook niet toegelaten). 

• Tenslotte vond nog één commissievergadering (30 november) digitaal plaats, via 

 videoconferencing. 

 

De kortste vergadering duurde 30 minuten (2 maart), de langste vergadering duurde  

2 uur en 20 minuten (27 januari).   

Over geheel het jaar duurde een vergadering gemiddeld 1 uur en 32 minuten.  

In absolute zin heeft de commissie dit jaar 9 uur en 10 minuten vergaderd. 

 

Overzicht over 10 jaren 

 

Jaar Gemiddelde vergaderduur Absolute vergaderduur 

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 

2019 1 uur + 50 minuten 14 uur + 40 minuten 

2020 1 uur + 32 minuten 9 uur + 10 minuten 

2011-2020 2 uur + 14 minuten 18 uur + 37 minuten (gem.) 

 

1.2.1.2. Gaande en komende leden 

Per 28 januari vertrok niet-raadslid de heer D. Jimmink uit Ittervoort als CDA-

commissielid. 

Hij werd met ingang van 10 juni als commissielid opgevolgd door niet-raadslid mevrouw 

A. Creemers uit Baexem. 

 

Per 29 september vertrok de heer P. Houben van de fractie Samen Verder niet alleen als 

raadslid maar ook als lid van de commissie sociaal. Met ingang van 1 december is in die 

vacature van commissielid voorzien door raadslid mevrouw A. van Vlodrop. 
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1.2.1.3. Presentie 

De aanwezigheid van commissieleden en anderen, gedurende de 6 avonden waarop een 

commissievergadering werd gehouden, luidt als volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NB. De aantallen mogelijke presenties zijn beduidend lager dan in voorgaande jaren omdat 2 vergadercycli werden geannuleerd en tijdens drie vergadercycli  

      slechts één vertegenwoordiger per fractie werd toegelaten tot de commissievergadering. 

 

Alle politieke groeperingen waren in elke commissievergadering door een commissielid of 

een waarnemer vertegenwoordigd. 

Totaal kwam de presentie van de commissieleden (inclusief hun waarnemers) uit op 96 % 

(52 van 54 maximaal mogelijke presenties). 

 

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

tievelijk 83 % (5/6) en 100 % (6/6).  

Eén van de zes vergaderingen werd voorgezeten door waarnemend voorzitter de heer  

J. van den Beuken omdat voorzitter mevrouw N. Alofs toen afwezig was. 

 

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

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

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

worden vanwege die portefeuilleverdeling normaal gesproken bijgewoond door wethouder 

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

 

Hun presentie was dit jaar als volgt:  

 wethouder Janssen was 6 van de 6 keer aanwezig; 

 wethouder Backus was 3 van de 6 keer aanwezig; 

 wethouder Martens was 5 van de 6 keer aanwezig. 

 

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

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

 neming wordt dat als een presentie gerekend. 

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

 gerekend. 

 

1.2.1.4. Waarover is er zoal gesproken ? 

In commissievergaderingen worden standaard de raadsvoorstellen voor besproken. Voor 

een overzicht daarvan zie paragraaf 1.1.4. Tevens stuurt wethouder M. Janssen geregeld 

schriftelijke mededelingen naar de commissie om de commissieleden in de gelegenheid te 

stellen eventuele mondelinge vragen te stellen. 

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

1. Korte terugkoppeling stand van zaken 't Maasveld 

2. Presentatie over voor- en vroegschoolse educatie 

3. E-mail dorpsraad Kelpen-Oler voor subsidie plaatsen kerstboom 

 Presenties in Commissie Sociaal 

Samen Verder 11 van 12 (  92 %), 2x waarnemer 

Ronduit Open   9 van   9 (100 %) 

CDA   8 van   9 (  89 %), 2 x waarnemer 

D66   6 van   6 (100 %) 

Progressief Akkoord Leudal   6 van   6 (100 %), 4x waarnemer 

VVD   6 van   6 (100 %) 

Leudal Sociaal   6 van   6 (100 %) 
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4. Collegemededeling met 3e kwartaalrapportage Synthese 

5. Motie gemeenteraad Dongen & brief aan minister over kosten Jeugdzorg 

6. Kopiebrief vrijwilligersbestuur Zwembad ’t Ligteveld te Neer 30jan20 met verzoek om 

subsidie 

7. Collegemededeling 12mei20  over beheer en exploitatie van cc ‘De Bombardon’ in Heyt-

huysen 

8. E-mail Dorpsoverleg Itter Laeftj 13mei20 over onderzoek naar nieuw dorpshuis in 

Neeritter 

9. Presentatie Onderzoek Twynstra en Gudde naar tekorten sociaal domein en Jeugdzorg in 

het bijzonder 

10. Rapport ‘Hindernisbaan zonder finish’, Rapport Nationale ombudsman 

11. Presentatie Synthese 

12. Postkoets Horn 

13. Presentatie Punt.Welzijn 

 

1.2.1.5. Inspreken door derden 

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

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

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

genheid niet worden gegeven.  

 

Door de coronavirusmaatregelen kon tijdens de commissievergaderingen van: 

- 27 januari en 2 maart fysiek worden ingesproken; 

- 15 juni, 14 september en 26 oktober schriftelijk worden ingesproken; 

- 30 november digitaal, via videoconferencing, worden ingesproken. 

 

In 1 van de 6 commissievergaderingen (0 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0) is door in totaal 6 perso-

nen ingesproken. Het betrof de volgende 2 onderwerpen: 

- raadsvoorstel voteren krediet voor realisatie van veilige wieleromgeving in sportpark  

  't Maasveld in Neer (3x). 

- raadsvoorstel aanwijzen voorkeurslocatie voor vestiging fusieschool voor dorpen Haler, 

  Hunsel, Ittervoort en Neeritter + Voteren krediet (3x). 

 

1.2.1.6. Publiek 

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

veelheid publiek dat een commissievergadering sociaal (gemiddeld) bijwoonde. Dat heeft 

voor dit jaar geen zin omdat, afgezien van de commissievergaderingen van 27 januari (20 

personen) en 2 maart (6 personen), alle commissievergaderingen zonder publiek op de tri-

bune zijn gehouden vanwege de landelijke en regionale coronavirus maatregelen. 

 

De laatste twee commissievergaderingen (26 oktober + 30 november) werden voor het 

eerst in de geschiedenis van de commissie sociaal digitaal, via de software Pexip (en digi-

taal platform Kinly), uitgezonden (met welke software ook raadsvergaderingen worden uit-

gezonden). Daardoor kan over die commissievergaderingen worden vermeld dat zij door 30 

resp. 20 personen publiekelijk, live werden gevolgd. 
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1.2.1.7. Uitgekeerd presentiegeld 

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

sievergadering een bedrag van € 84,77 uitgekeerd. Dit jaar is voor het bijwonen van de 

commissievergaderingen sociaal een bedrag van € 4.803 (in 2019: € 3.836) aan presentie-

geld uitgekeerd. 

 

Het presidium heeft besloten om voor: 

 de twee geannuleerde commissievergaderingen (6 april + 11 mei) én 

 de drie commissievergaderingen die weliswaar fysiek plaatsvonden maar door slechts 

één vertegenwoordiger per fractie mochten worden bijgewoond (15 juni + 14 sep-

tember + 26 oktober), 

aan álle commissieleden sociaal ‘presentiegeld’ uit te keren omdat zij toch hun werk moes-

ten doen om enkele raadsvoorstellen te bestuderen en daarover een advies moesten uit-

brengen. 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Samen Verder € 1323 € 1119 € 1039 €  1279 €  838 € 1201 

Ronduit Open € 1323 € 1039 € 1199 €  639 €  686 €   901 

CDA € 998 €   719 €   879 €  559 €  457 €   600 

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

Progressief  

Akkoord Leudal 

€ 497 €   240 €   479 €  479 €  229 €   525 

VVD € 662 €   400 €   479 €  400 €  533 €   675 

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

Totaal € 4803 € 3836 € 4875 €  4475 €  2819 € 3902 

NB. De tabel bevat afrondingsverschillen. 

 

1.2.1.8. Samenstelling eind 2020 

Ultimo 2020 is de samenstelling als volgt. 

 

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

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

 

  

 

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

commissievoorzitter. 

De commissie heeft ultimo 2020: 10 leden.  

De politieke groepering Samen Verder heeft twee commissieleden (+ 1 lidmaatschap is va-

cant door het vertrek van raads- en commissielid P. Houben), 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: 
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- Samen Verder, v.l.n.r. mevrouw Anita van Vlodrop, de heer Jan Engelen en  

   mevrouw Jannita Schreurs: 

    

 

 

- Ronduit Open, v.l.n.r. mevrouw Marianne Bultman en de heer Ger Laemers: 

  

 

- CDA, v.l.n.r. de heer John van den Beuken en mevrouw Astrid Creemers: 

  foto mevrouw Creemers volgt nog 

 

- D66, mevrouw Iris Schors (raadslid): 

 
 

- Progressief Akkoord Leudal, de heer Pieter Beerens: 
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- VVD, mevrouw Marjolijn Ouwerkerk: 

 
 

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

 

1.2.2.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

 

Er werd op 6 avonden een openbare commissievergadering gehouden, dat zouden er vol-

gens de planning 8 hebben moeten zijn; oorzaak: de coronavirus pandemie en -

maatregelen. 

 

• De eerste twee commissievergaderingen (28 januari + 3 maart) vonden regulier 

 (fysiek, in de raadzaal) plaats. 

• De volgende twee commissievergaderingen (7 april + 12 mei) werden geannuleerd. 

 De commissieleden kregen wel per e-mail eventuele raadsvoorstellen voorgelegd 

 met het verzoek om een advies uit te brengen of die rijp zijn voor raadsberaad- 

 slaging én of ze bespreekstukken dan wel hamerstukken zouden kunnen zijn. 

• Daarna vonden drie commissievergaderingen (16 juni + 15 september +  

 27 oktober) fysiek, in de raadzaal, plaats maar per fractie mocht slechts één  

 vertegenwoordiger aanwezig zijn (publiek werd ook niet toegelaten). 

• Tenslotte vond nog één commissievergadering (1 december) digitaal plaats, via 

 videoconferencing. 

 

 

 

Op de foto: de ‘uitgedunde’ commissievergadering fysiek van 16 juni 

 

De kortste vergadering duurde 57 minuten (15 september), de langste vergadering duur-

de 3 uur en 27 minuten (3 maart).   

Over geheel het jaar duurde een vergadering gemiddeld 2 uur en 20 minuten.  

In absolute zin heeft de commissie dit jaar 13 uur en 59 minuten vergaderd. 
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Overzicht over 10 jaren 

 

Jaar Gemiddelde vergaderduur Absolute vergaderduur 

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 

2019 2 uur + 26 minuten 19 uur + 28 minuten 

2020 2 uur + 20 minuten 13 uur + 39 minuten 

2011-2020 2 uur + 48 minuten 24 uur + 8 minuten (gem.) 

 

De commissie heeft dit jaar geen werkbezoeken afgelegd. 

 

1.2.2.2. Gaande en komende leden 

  

Per 14 december beëindigde niet-raadslid de heer P. Ramaekers uit Roggel zijn lidmaat-

schap van de commissie namens de VVD. 

 

De VVD-fractie heeft nog geen nieuw commissielid aangewezen. 

 

 

 

1.2.2.3. Presentie 

            De aanwezigheid van commissieleden en anderen, gedurende de 6 avonden waarop een  

            openbare commissievergadering werd gehouden, luidt als volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB. De aantallen mogelijke presenties zijn beduidend lager dan in voorgaande jaren omdat 2 vergadercycli werden geannuleerd en tijdens drie vergadercycli  

      slechts één vertegenwoordiger per fractie werd toegelaten tot de commissievergadering. 

 

 Op de VVD na (vergadering 1 december; commissielid P. Ramaekers wist zich niet ingelogd  

 te krijgen in de digitale vergadering) waren alle politieke groeperingen in elke commissie- 

 vergadering door een commissielid of een waarnemer vertegenwoordigd. 

 

 Totaal kwam de presentie van de commissieleden (inclusief hun waarnemers) uit op 96 %  

 (52 van 54 maximaal mogelijke presenties). 

 

 Presenties in Commissie Fysiek 

Samen Verder 11 van 12 (  92 %) 

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

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

D66   6 van  6  (100 %), 1 x waarnemer 

Progressief Akkoord Leudal   6 van  6  (100 %), 6 x waarnemer 

VVD   5 van  6  (  83 %) 

Leudal Sociaal   6 van  6  (100 %) 
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 De aantallen presenties voor de commissievoorzitter + de commissiegriffier luiden  

 respectievelijk 67 % (4/6) en 100 % (6/6).  

 In de commissievergaderingen van 3 maart + 1 december fungeerde waarnemend  

 commissievoorzitter de heer M. Bongers als voorzitter. 

 

 

Waarnemend voorzitter 

Thieu Bongers in een  

verlaten raadzaal, tijdens 

de digitale commissie-

vergadering fysiek van  

1 december. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 worden vanwege die portefeuilleverdeling normaal gesproken door vier collegeleden  

 bijgewoond: de wethouders A. Walraven, P. Verlinden, S. Backus en R. Martens. 

 

 Hun presentie was dit jaar als volgt:  

 wethouder Walraven was 4 van de 6 keer aanwezig; 

 wethouder Verlinden was 5 van de 6 keer aanwezig; 

 wethouder Backus was 5 van de 6 keer aanwezig; 

 wethouder Martens was 5 van de 6 keer aanwezig. 

 

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

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

 neming wordt dat als een presentie gerekend. 

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

 gerekend. 

 

1.2.2.4. Waarover is er zoal gesproken ? 

In commissievergaderingen worden standaard de raadsvoorstellen voor besproken. Voor 

een overzicht daarvan zie paragraaf 1.1.4. Naast raadsvoorstellen sprak de commissie  

fysiek in hoofdzaak over de volgende agendapunten: 

 

1. Bespreken collegemededeling 23 oktober 2019 over provinciale heroverweging project 

N280-West, wegvak Leudal, in eerste kwartaal 2020 

2. Bespreken brief GS 12 november 2019 inzichtelijk maken woningbouwplannen ter ver-

snelling realisatie voor specifieke (kwetsbare) doelgroepen 

3. Bespreken 9-tal brieven aan raad inzake duurzame energieopwekking 

4. Bespreken e-mail Duurzame Energie Coöperatie Leudal U.A. te Roggel 17dec19 met 

verzoek ontwikkeling zonnepark achter voormalige steenfabriek Corubona in Nunhem 
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5. Presentatie over proces vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Ittervoort 4e  

fase 

6, Bespreken hoogwaterbescherming Buggenum en Neer i.v.m. plannen Roermond op en 

    rond Maasplassen 

6. Bespreken E-mail B. Meeuwig + F. en A. Beurskens te Ell over mogelijke bedrijfsvesti-

ging aan Wetselderstraat 2a in Ell 

7. Bespreken collegemededeling over nieuw te starten aanvraag- en besluitvormingspro-

cedure inzake omgevingsvergunning voor Holmel BV, Aan de Heibloem 21a in Heythuy-

sen 

8. Bespreken e-mail J. Alleblas te Heibloem over van rechtswege aan Holmel B.V. te  

Heibloem verleende omgevingsvergunning voor plaatsen opslagsilo’s aan Aan de  

Heibloem 21a in Heythuysen 

9. Bespreken collegemededeling over ‘Prestatieafspraken 2020-2023’ tussen gemeente 

Leudal, een 4-tal woningcorporaties en een 4-tal huurdersorganisaties 

10. Bespreken e-mail Let’s talk about tech + Stop UMTS + Stichting EHS te Amsterdam 

met informatiemap over gezondheid i.v.m. uitrol 5G communicatienetwerk 

11. Presentatie over missie en visie voor een Mobiliteitsplan 

12. Bespreken e-mail S. Wiltschut te Buggenum 20 maart 2020 met voorstel asfalteren 

Gooreweg in Buggenum / Neer t.l.v. Gebiedsfonds Buggenumse veld 

13. Bespreken plan mestverwerking Zevenellen te Buggenum / Haelen 

14. Bespreken gevolgen voor aanleg zonneweiden + windmolens vanwege voorlopig  

beperkte capaciteit terug leveren energie 

15. Bespreken stand van zaken 'blanco bouwkavel' aan Wetselderstraat in Ell 

16. Toelichting over inhoudelijke plannen verbetering verkeersveiligheid centrum  

Heythuysen + over proces betrekken inwoners 

17. Bespreken collegemededeling 15 september 2020 + enkele aan gemeenteraad gerichte 

stukken over resultaat eerste openstellingsronde duurzame energie 

18. Bespreken stand van zaken Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg 

19. Bespreken collegemededeling 27 oktober 2020 + enkele aan gemeenteraad gerichte 

stukken over resultaat eerste openstellingsronde duurzame energie 

 

1.2.2.5. Inspreken door derden  

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

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

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

genheid niet worden gegeven.  

 

Door de coronavirusmaatregelen kon tijdens de commissievergaderingen van: 

- 28 januari en 3 maart fysiek worden ingesproken; 

- 16 juni, 15 september en 27 oktober schriftelijk worden ingesproken; 

- 1 december digitaal, via videoconferencing, worden ingesproken. 

 

In 5 van de 6 commissievergaderingen (2 + 6 + 1 + 0 + 2 + 1) is door in totaal 12  

personen ingesproken. Het betrof de volgende 11 onderwerpen: 

- Bespreken e-mail Duurzame Energie Coöperatie Leudal U.A. te Roggel 17dec19 met  

  verzoek ontwikkeling zonnepark achter voormalige steenfabriek Corubona in Nunhem. 

- Bespreken 9-tal brieven aan raad inzake duurzame energieopwekking. 

- Bespreken raadsvoorstel beschikbaar stellen tweetal bedragen voor projecten  

  Buggenumse veld. 
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- Bespreken raadsvoorstel vaststellen paraplubestemmingsplan Duurzame Energie +  

  vaststellen beleidskader Duurzame Energie + intrekken beleidsuitgangspunten  

  windenergie + principe-instemmen zonneweide aan Terbetenweg in Nunhem (3x). 

- Bespreken collegemededeling over nieuw te starten aanvraag-/besluitvormingsprocedure 

  inzake omgevingsvergunning voor Holmel BV, Aan de Heibloem 21a in Heythuysen +  

  bespreken e-mail J. Alleblas te Heibloem over van rechtswege aan Holmel B.V. te  

  Heibloem verleende omgevingsvergunning voor plaatsen opslagsilo’s aan Aan de  

  Heibloem 21a in Heythuysen. 

- Bespreken e-mail Let’s talk about tech + Stop UMTS + Stichting EHS te Amsterdam met  

  informatiemap over gezondheid i.v.m. uitrol 5G communicatienetwerk. 

- Bespreken raadsvoorstel wijzigen Erfgoedverordening Leudal 2018. 

- Bespreken raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Ittervoort 4e  

  Fase.  

- Bespreken collegemededeling 15sep20 + enkele aan gemeenteraad gerichte stukken over 

  resultaat eerste openstellingsronde duurzame energie. ‘  

- Voor bespreken raadsvoorstel vaststellen Uitvoeringsprogramma Wonen 2021. 

 

1.2.2.6. Publiek 

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

veelheid publiek dat een commissievergadering fysiek (gemiddeld) bijwoonde. Dat heeft 

voor dit jaar geen zin omdat, afgezien van de commissievergaderingen van 28 januari (19 

personen) en 3 maart (29 personen), alle commissievergaderingen zonder publiek op de 

tribune zijn gehouden vanwege de landelijke en regionale coronavirus maatregelen. 

 

De laatste commissievergadering (1 december) werd voor het eerst in de geschiedenis van 

de commissie fysiek digitaal, via de software Pexip (en digitaal platform Kinly), uitgezonden 

(met welke software ook raadsvergaderingen worden uitgezonden). Daardoor kan over die 

commissievergadering worden vermeld dat zij door 72 personen publiekelijk, live werd ge-

volgd. 

 

1.2.2.7. Uitgekeerd presentiegeld 

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

sievergadering een bedrag van € 84,77 uitgekeerd. Dit jaar is voor het bijwonen van de 

commissievergaderingen fysiek een bedrag van € 3.476 (in 2019: € 3.996) aan presentie-

geld uitgekeerd. 

 

Het presidium heeft besloten om voor: 

 de twee geannuleerde commissievergaderingen (7 april + 12 mei) én 

 de drie commissievergaderingen die weliswaar fysiek plaatsvonden maar door slechts 

één vertegenwoordiger per fractie mochten worden bijgewoond (16 juni + 15 sep-

tember + 27 oktober), 

aan álle commissieleden fysiek ‘presentiegeld’ uit te keren omdat zij toch hun werk moesten 

doen om enkele raadsvoorstellen te bestuderen en daarover een advies moesten uitbren-

gen. 
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 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Samen Verder €   492 € 799 €  959 € 1039 €  838 € 1126 

Ronduit Open €   662 € 559 €  719 €   559 €  838 € 1351 

CDA € 1243 € 959 € 1039 €   639 €  610 €   675 

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

Progressief  

Akkoord Leudal 

€   502 € 559 €   559 €   639 €  534 €   525 

VVD €   577 € 559 €   559 €   559 €  534 €   600 

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

totaal € 3476 € 3996 €   4555 €   4075 €  3352 € 4278 

NB. De tabel bevat afrondingsverschillen. 

 

 

1.2.2.8. Samenstelling eind 2020 

Ultimo 2020 is de samenstelling als volgt. 

 

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

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

fier: 

 

  

 

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

voorzitter. 

De commissie mag elf leden hebben. De politieke groepering Samen Verder heeft 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 Jack Coolen (raadslid), mevrouw Ellie van Tilburg (raads- 

  lid) en de heer Hen Sleven (raadslid): 

   

 

- Ronduit Open, v.l.n.r. de heer Evert Franzen (raadslid) en de heer Baldwin Grabert: 
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- CDA, v.l.n.r. de heer Thieu Bongers en de heer Jan Visser: 

  

 

- D66, de heer André Kierkels (raadslid): 

 

- Progressief Akkoord Leudal, de heer Leon van Kessel: 

 

 

 

 

- VVD, vacature 

 

 
 

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

 

1.2.3.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

Er werd op 6 avonden een openbare commissievergadering gehouden, dat zouden er vol-

gens de planning 8 hebben moeten zijn; oorzaak: de coronavirus pandemie en -

maatregelen. 

 

• De eerste twee commissievergaderingen (29 januari + 4 maart) vonden regulier 

 (fysiek, in de raadzaal) plaats. 

• De volgende twee commissievergaderingen (8 april + 13 mei) werden geannuleerd. 

 De commissieleden kregen wel per e-mail eventuele raadsvoorstellen voorgelegd 

 met het verzoek om een advies uit te brengen of die rijp zijn voor raadsberaad- 

 slaging én of ze bespreekstukken dan wel hamerstukken zouden kunnen zijn. 

• Daarna vonden drie commissievergaderingen (17 juni + 16 september +  

 28 oktober) fysiek, in de raadzaal, plaats maar per fractie mocht slechts één  

 vertegenwoordiger aanwezig zijn (publiek werd ook niet toegelaten). 

• Tenslotte vond nog één commissievergadering (2 december) digitaal plaats, via 

 videoconferencing. 

 

De kortste vergadering duurde 1 uur en 15 minuten (28 oktober), de langste vergadering 

duurde 2 uur (29 januari).   

Over geheel het jaar duurde een vergadering gemiddeld 1 uur en 39 minuten.  

In absolute zin heeft de commissie dit jaar 9 uur en 55 minuten vergaderd. 

 

Overzicht over 10 jaren 

 

Jaar Gemiddelde vergaderduur Absolute vergaderduur 

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 

2019 2 uur +   6 minuten 14 uur + 40 minuten 

2020 1 uur + 39 minuten   9 uur + 55 minuten 

2011-2020 2 uur +   5 minuten 16 uur + 28 minuten (gem.) 

 

1.2.3.2. Gaande en komende leden 

De commissie had dit jaar een constante bezetting, er waren geen vertrekkende commis-

sieleden.  

 

De vacature die de CDA-fractie sinds 25 oktober 2019 kent (door het toenmalige vertrek 

van commissielid de heer B. Nijskens uit Horn) is het gehele jaar niet opgevuld gebleven. 

 

1.2.3.3. Presentie 

  De aanwezigheid van commissieleden en anderen, gedurende de 6 avonden waarop een 

  commissievergadering werd gehouden, luidt als volgt. 
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NB. De aantallen mogelijke presenties zijn beduidend lager dan in voorgaande jaren omdat 2 vergadercycli werden geannuleerd en tijdens drie vergadercycli  

      slechts één vertegenwoordiger per fractie werd toegelaten tot de commissievergadering. 

 

   Op Leudal Sociaal na (vergadering 17 juni) waren alle politieke groeperingen in elke 

   commissievergadering door een commissielid of een waarnemer vertegenwoordigd. 

 

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

(48 van 54 maximaal mogelijke presenties). 

 

De aantallen presenties voor de commissievoorzitter L. Linssen + de commissiegriffier  

luiden voor hen 83 % (5/6) resp. 100 % (6/6).  

 

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

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

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

en middelen worden vanwege die portefeuilleverdeling normaal gesproken door vier colle-

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

S. Backus en M. Janssen. Hun presentie was dit jaar als volgt:  

 burgemeester Schmalschläger was 2 van de 6 keer aanwezig; 

 wethouder Verlinden was 6 van de 6 keer aanwezig; 

 wethouder Backus was 5 van de 6 keer aanwezig; 

 Wethouder Janssen was 3 van de 6 keer aanwezig; 

 

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

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

 neming wordt dat als een presentie gerekend. 

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

 gerekend. 

 

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

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

ganisatieontwikkeling als standaard agendapunt opgenomen. Naast over raadsvoorstellen 

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

1. Presentatie directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord J. Rooijmans over beleidsplan 

2. Presentatie accountant Q-Concepts Accountancy BV Maastricht E. Kalnenek met  

    bevindingen interim controle jaarrekening 2020 

3. Bespreken voortgang uitbreiding woonwagenlocaties en aanbestedingen 

4. Presentatie dienstverlening 

5. Collegemededeling 11dec19 over collegebeleid per 1jan20 inzake digitale  

    nieuwsverstrekking door gemeente 

 Presenties in Commissie Bestuur en Middelen 

Samen Verder 11 van 12  ( 92 %) 

Ronduit Open   8 van   9  ( 89 %), 1x waarnemer 

CDA   6 van   9 (  67 %), 3 x waarnemer 

D66   6 van  6  (100 %) 

Progressief  

Akkoord Leudal 

  6 van  6  (100 %) 

VVD   6 van  6  (100 %), 1x waarnemer 

Leudal Sociaal   5 van  6  (  83 %) 
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6. Presentatie over de gemeentelijke ict kosten 

7. Bespreking moties gemeenten Brunssum en Kerkrade inzake verhuurdersheffing 

8. Collegemededeling digitale nieuwsverstrekking 

 

1.2.3.5. Inspreken door derden 

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

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

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

genheid niet worden gegeven.  

 

Door de coronavirusmaatregelen kon tijdens de commissievergaderingen van: 

- 29 januari en 4 maart fysiek worden ingesproken; 

- 17 juni, 16 september en 28 oktober schriftelijk worden ingesproken; 

- 2 december digitaal, via videoconferencing, worden ingesproken. 

 

In 1 van de 6 commissievergaderingen (0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0) is door in totaal 1  

persoon ingesproken. Het betrof het volgende onderwerp: 

- Bespreken voortgang uitbreiding woonwagenlocaties en aanbestedingen. 

 

1.2.3.6. Publiek 

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

veelheid publiek dat een commissievergadering bestuur en middelen (gemiddeld) bijwoon-

de. Dat heeft voor dit jaar geen zin omdat, afgezien van de commissievergaderingen van 

29 januari (3 personen) en 4 maart (7 personen), alle commissievergaderingen zonder pu-

bliek op de tribune zijn gehouden vanwege de landelijke en regionale coronavirus maatre-

gelen. 

 

De laatste twee commissievergaderingen (28 oktober + 2 december) werden voor het eerst 

in de geschiedenis van de commissie bestuur en middelen digitaal, via de software Pexip 

(digitaal platform Kinly), uitgezonden (met welke software ook raadsvergaderingen worden 

uitgezonden). Daardoor kan over die commissievergaderingen worden vermeld dat zij door 

24 resp. 5 personen publiekelijk, live werden gevolgd. 

 

1.2.3.7. Uitgekeerd presentiegeld 

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

sievergadering een bedrag van € 84,77 uitgekeerd. Dit jaar is voor het bijwonen van de 

commissievergaderingen bestuur en middelen een bedrag van € 3.801 (in 2019: € 2.477) 

aan presentiegeld uitgekeerd. 

 

Het presidium heeft besloten om voor: 

 de twee geannuleerde commissievergaderingen (7 april + 12 mei) én 

 de drie commissievergaderingen die weliswaar fysiek plaatsvonden maar door slechts 

één vertegenwoordiger per fractie mochten worden bijgewoond (16 juni + 15 sep-

tember + 27 oktober), 

aan álle commissieleden fysiek ‘presentiegeld’ uit te keren omdat zij toch hun werk moesten 

doen om enkele raadsvoorstellen te bestuderen en daarover een advies moesten uitbren-

gen. 
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 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Samen Verder € 1323 € 639 € 959 € 1039 € 1143 € 1351 

Ronduit Open €   577 €   80 € 240 €   160 €   457 €   300 

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

D66 €   662 € 479 € 559 €  559 €   609 €   600 

Progressief  

Akkoord Leudal 

€   662 € 559 € 559 €  400 €   609 €   675 

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

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

Totaal € 3801 € 2477 € 3196 € 2237 €   2819 € 2927 

NB. De tabel bevat afrondingsverschillen. 

 

1.2.3.8. Samenstelling eind 2020 

Ultimo 2020 is de samenstelling als volgt. 

 

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

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

siegriffier: 

 

  

 

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

voorzitter. 

De commissie mag elf leden hebben. De politieke groepering Samen Verder heeft 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 Roy Coolen, M. Graef (raadslid) en Sem van de Haterd. 

   

 

- Ronduit Open, v.l.n.r. Gerry Teeuwen (raadslid) en Chrétien Wetemans: 
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- CDA, Maurice Schreurs 

  + 1 vacant 

 

- D66, Joost van Beek 

 

 

- Progressief Akkoord Leudal, Henny Meewis: 

 

 

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

 

Presidiumvergaderingen zijn (besloten) vergaderingen van fractievoorzitters onder leiding 

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

 
 Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 1.3.1.

Er werd op 8 avonden een reguliere presidiumvergadering gehouden. 

 

• De eerste twee presidiumvergaderingen (4 februari + 10 maart) vonden regulier 

 (fysiek, in vergaderruimte ‘t Gesprek) plaats. 

• De derde en de vierde presidiumvergadering (14 april + 19 mei) vonden, vanwege 

 de coronavirus pandemie en -maatregelen, digitaal plaats via videoconferencing 

 (d.m.v. ‘Zoom cloud’). 

• De vijfde en zesde presidiumvergadering (23 juni + 22 september) vonden fysiek, 

 in de raadzaal, met de  benodigde onderlinge tussenruimtes, plaats. 

• De zevende en achtste presidiumvergadering (2 november + 8 december) vonden, 

 vanwege de coronavirus pandemie en -maatregelen, digitaal plaats via  

 videoconferencing (d.m.v. ‘MS Teams’). 

 

 

 

 

Op de foto: De digitale presidiumvergadering van 19 mei (de fractievoorzitters vergaderen van 

thuis uit, de burgemeester + de griffier vanuit vergaderruimte ’t Gesprek in het gemeentehuis) 

 

De kortste vergadering duurde 1 uur en 1 minuut (2 november), de langste vergadering 

duurde 3 uur en 18 minuten (22 september). 

Over geheel het jaar duurde een (reguliere) vergadering gemiddeld 1 uur en 34 minuten. 

In absolute zin heeft het presidium dit jaar 12 uur en 32 minuten vergaderd. 
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Overzicht over 10 jaren 

 

Jaar Gemiddelde (reguliere) 

vergaderduur 

Absolute vergaderduur 

(incl. extra vergaderingen) 

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 

2019 1 uur + 18 minuten 10 uur + 22 minuten 

2020 1 uur + 34 minuten 12 uur + 32 minuten 

2011-2020 1 uur + 36 minuten 14 uur + 29 minuten 

 
 Gaande en komende leden 1.3.2.

Per 23 december beëindigde de heer M. Graef het voorzitterschap van zijn fractie Samen 

Verder. De heer L. Linssen volgde hem per die dag op als fractievoorzitter en dus ook als 

lid van het presidium. 

 

 Presentie 1.3.3.

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

vergadering werd gehouden, luidt als volgt: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle politieke groeperingen waren in elke presidiumvergadering met hun fractievoorzitter of 

waarnemer uit de fractie aanwezig, met uitzondering van één keer Leudal Sociaal  

(10 maart). 

 

Totaal kwam de presentie van de presidiumleden uit op 98 % (63 van 64 maximaal  

mogelijke presenties). 

 

De aantallen presenties voor de griffier luiden 88 % (7/8). 

 

NB 1. Vervangingen in presidiumvergaderingen zijn voor de fractievoorzitters alleen  

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

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

         gerekend. 

 Presenties in Presidium 

Burgemeester D. Schmalschläger 8 van 8 (100 %) 

Samen Verder 8 van 8 (100 %) 

Ronduit Open 8 van 8 (100 %) 

CDA 8 van 8 (100 %) 

D66 8 van 8 (100 %) 

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

VVD 8 van 8 (100 %) 

Leudal Sociaal 7 van 8 ( 88 %) 
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 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’, ‘Bespreken voortgangs- en afhandelingsberichten moties ‘, Agendapunten volgende 

presidiumvergadering’. 

 

Daarnaast zijn dit jaar de volgende 41 agendapunten (sommige daarvan meerdere keren) 

in een presidiumvergadering aan de orde geweest: 

  1. Evalueren experimenten met ‘anders vergaderen’ 

  2. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst 'Mooi leven in Leudal' 

  3. Bespreken eventueel nog bestaande relatie tussen gemeente Leudal en oud-secretaris 

      D. Noppers 

  4. Kennisnemen collegemededeling digitale nieuwsverstrekking door gemeente i.v.m.  

      verdwijnen 'Via Limburg, editie Leudal' per 1 januari 2020 

  5. Kennisnemen jaarverslag raadsgriffie 2019 

  6. Wijzigen wijze van opmaak besluitenlijsten raadsvergaderingen 

  7. Definitief besluiten over wijzigen wijze van opmaak besluitenlijsten raadsvergaderingen 

  8. Kennisnemen Jaarverslag 2019 rekenkamer Leudal 

  9. Beleggen kennissessies voor raad en commissie over opdrachtgeverschap accountant + 

      over praktische kennisbehoeften 

10. Beleggen tweetal raadsinformatiebijeenkomsten terugdringen kosten jeugdhulp 

11. Beleggen themasessie Omgevingswet 

12. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst huisvesting scholengemeenschap St. Ursula 

      Horn/Heythuysen 

13. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst Synthese 

14. Plannen datum voor de jaarlijkse Bindingsdag + aftasten eventuele wijziging in opzet 

      voor de toekomstige Bindingsdagen 

15. Opmaak conceptbesluitenlijsten vergaderingen raadscommissies 

16. Houden van commissievergaderingen in mei 2020 (e.v.) 

17. Houden van raadscommissievergaderingen + raadsvergadering in juni 2020 

18. Vraag raadscommissielid om toekenning vergoeding voor advieswerkzaamheden over 

      raadsvoorstellen als er geen commissievergaderingen worden gehouden 

20. Vaststellen proces behandeling gezamenlijk rapport van rekenkamer Leudal +  

rekenkamercommissie Nederweert + rekenkamer Weert ‘Toegang en Tevredenheid 

Jeugdhulp in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert’ 

21. Opnieuw beleggen raadsinformatiebijeenkomst huisvesting scholengemeenschap  

St. Ursula Horn/Heythuysen 

21. Afgelasten Bindingsdag 19 september 2020 

22. Houden van raadscommissievergaderingen + raadsvergadering in september 2020 

23. Afspreken proces voorafgaande aan en in de begrotingsvergadering van 3 november 

      2020 

24. Mening presidium over mogelijke werkwijze met raadswerkgroep Noord- en Midden- 

      Limburg ter voorbereiding besluitvorming Regionale Energie Strategie 1.0 

25. Jaarlijks gesprek met de rekenkamer + Kennisnemen jaarverslag rekenkamer 2019 + 

      Bespreken rekenkamerrapport Toegang en Tevredenheid Jeugdhulp in de gemeenten 

      Leudal, Nederweert en Weert + Bespreken plan van aanpak werkzaamheden  

      rekenkamer in periode 2020-2026 

25. Vaststellen raadsvoorstel Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2020 
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26. Vaststellen raadsvoorstel gevolgen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor 

      raadsgriffie 

27. Vaststellen vergaderkalender 2021 gemeenteraad, presidium, commissies 

28. Houden van raadscommissievergaderingen in oktober 2020 

29. Maken afspraak over toekenning presentiegelden aan raadscommissieleden 

30. 1e Reguliere functioneringsgesprek burgemeester D. Schmalschläger met  

      fractievoorzitters 

31. Houden van raadscommissievergaderingen in november/december 2020 

32. Afspreken nieuwe datum en vorm overleg fractievoorzitters ('c.a.') + rekenkamer  

      Leudal over rekenkamerrapport 'Toegang en Tevredenheid Jeugdhulp in de gemeenten 

      Leudal, Nederweert en Weert 

33. Afspreken vorm van tussentijdse informatievoorziening gemeenteraad over project 

      vermindering regeldruk 

34. Bespreken samenstelling van en verantwoordelijkheid voor portefeuilles wethouder  

      A. Walraven 

35. Bespreken verzoek fractie Samen Verder beleggen extra raadsvergadering t.b.v.  

      benoeming wethouder in vacature wethouder A. Walraven 

36. Houden van raadscommissievergaderingen in januari 2021 

37. Vaststellen Jaarplan raadsgriffie 2021 

38. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst Mobiliteitsplan 

39. Polsen presidium over houden overleggen tussen belangstellende raads- en commissie- 

      leden + rekenkamer om diepgravende vragen beantwoord te krijgen, buiten  

      commissievergadering om 

40. Plannen raadsvergadering waarin rapport rekenkamer ‘Toegang en Tevredenheid  

      Jeugdhulp in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert’ wordt besproken 

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

 

 Samenstelling eind 2020 1.3.5.

Het presidium kent ultimo 2020 acht leden, namelijk de burgemeester + de zeven  

fractievoorzitters. Dat zijn: 

- mevrouw Désirée Schmalschläger (burgemeester/voorzitter); 

- de heer Leon Linssen, fractievoorzitter Samen Verder; 

- de heer Jordi Custers, fractievoorzitter Ronduit Open; 

- de heer Huub van Helden, fractievoorzitter CDA; 

- de heer Dirk Voermans, fractievoorzitter D66; 

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

- de heer Ad Thomassen, fractievoorzitter VVD; 

- de heer Richard Verheul, fractievoorzitter Leudal Sociaal. 

 

De griffier, de heer Wim Cornelissen, is de vaste adviseur van het presidium. 
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foto van 5 november 2019 

 

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

L. Linssen), R. Verheul, D. Voermans, D. Schmalschläger, J. van der Stappen, R. Thomassen, 

H. van Helden en J. Custers. 

 
 
Leon Linssen is per 23 december presidium-lid geworden 

  



   

 
50 

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 3 avonden een raadsinformatiebijeenkomst gehouden. 

De eerste was op 14 januari, ze ging over het accommodatiebeleid en was openbaar. 

De tweede was op 25 augustus, ze had als onderwerp een eventuele nieuwe huisvesting 

voor scholengemeenschap St. Ursula Heythuysen/Horn en was aanvankelijk niet maar later 

toch openbaar. 

De derde was op 6 oktober waarin de ontwerpbegroting 2021 centraal stond; ze was van-

wege de coronavirus maatregelen niet openbaar toegankelijk maar wel openbaar te volgen 

via een videoconferentie. 

Alle bijeenkomsten vonden plaats op verzoek van het college. 

 

Eigenlijk hadden er minimaal twee raadsinformatiebijeenkomsten méér moeten plaatsvin-

den maar daarvan werd vanwege genoemde coronavirus maatregelen van afgezien.  

Dit betrof in elk geval bijeenkomsten over (a) Terugdringen kosten jeugdhulp + (b) Traject 

visievorming ‘Mooi leven in Leudal’. 

 

De kortste bijeenkomst duurde 1 uur en 55 minuten (25 augustus), de langste duurde 2 

uur en 5 minuten (14 januari). 

Gemiddeld duurde een bijeenkomst 2 uur. 

In absolute zin is aan raadsinformatiebijeenkomsten 6 uur besteed. 

 

Overzicht over 10 jaren 

 

Jaar Aantal 

vergaderingen 

Gemiddelde  

vergaderduur 

Absolute  

vergaderduur 

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 

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

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

2011-2020 57 2 uur + 16 minuten 12 uur + 51 uur (gem.) 

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

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

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

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

 

 Aantal 

raadsle-

den 

Opkomst 

raadsle-

den 

Aantal 

cie-

leden1 

Opkomst 

cie-

leden 

Totaal op-

komst raads- 

en cie-leden 

Samen Verder 7 44 % 4 0 % 29 % 

Ronduit Open 5 50 % 4 63 % 55 % 

CDA 5 17 % 5 30 % 24 % 

D66 3 75 % 1 50 % 70 % 

Progressief  

Akkoord Leudal 

2 80 % 3 29 % 50 % 

VVD 2 40 % 2 40 % 40 % 

Leudal Sociaal 1 67 % 0 0 % 67 % 

 
1  Onder het aantal commissieleden (per ultimo 2020) zijn niet te begrijpen zij die tevens raadslid zijn. 

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

   berekening van het aantal mogelijke presenties wordt met vacatures rekening gehouden). 
 

De politieke groeperingen waren in elke raadsinformatiebijeenkomst met één of meer 

raads- en commissieleden aanwezig met uitzondering van: 

- Raadsinformatiebijeenkomst 25 augustus (huisvesting scholengemeenschap St. Ursula): 

Samen Verder + VVD; 

- Raadsinformatiebijeenkomst 6 oktober (begroting 2021): VVD + Leudal Sociaal. 

 

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

Burgemeester D. Schmalschläger 0 %, wethouder A. Walraven 33 %,  

wethouder P. Verlinden 33 %, wethouder S. Backus 67 %, wethouder M. Janssen 33 % 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: 

 Nota Accommodatiebeleid + geven uitvoeringsopdracht aan college + beschikbaar  

stellen budget externe ondersteuning; 

 Mogelijk nieuwe huisvesting voor scholengemeenschap St. Ursula te Heythuysen + 

Horn; 

 Première begroting 2021. 
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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 127 raadsvragen ingediend (een stijging van 59 % t.o.v. van vorig jaar). 

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

jaar, duidelijk sterk dalende. 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 totaal 

Samen Verder 13 14 23 30 33 30 143 

Ronduit Open 40 22 49 66 69 156 402 

CDA 29 14 13 18 23 14 111 

D66 11 7 15 25 25 35 118 

Progressief  

Akkoord Leudal 

14 11 24 13 15 16 93 

VVD 14 7 9 13 3 3 49 

Leudal Sociaal 6 5 4 31 4 n.v.t. 50 

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

totaal 127 80 137 196 172 254 976 

 

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 2020 grafisch weergege-

ven, verdeeld over de 7 raadsfracties.  
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Over de afgelopen 14 jaar, dus sinds het ontstaan van de gemeente Leudal per 1 januari  

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

 

 

 

De grafiek is niet in detail duidelijk, maar het gaat er hier om te laten zien dat het aantal 

raadsvragen stilaan voor álle fracties op een structureel niveau van een tien- à veertigtal  

raadsvragen per jaar uitkomt (zie helemaal links in de grafiek) 

 

2.1.2 Dossieraanvragen 

Er werden 24 dossieraanvragen ingediend (een daling van 11 % t.o.v. van vorig jaar).. On-

derstaand de verdeling over de fracties. 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 totaal 

Samen Verder 4 9 11 6 9 14 53 

Ronduit Open 14 11 10 19 36 53 143 

CDA 3 1 2 0 2 0 8 

D66 2 2 7 5 22 10 48 

Progressief  

Akkoord Leudal 

0 3 1 2 2 0 8 

VVD 1 1 1 3 2 1 9 

Leudal Sociaal 0 0 1 6 1 n.v.t. 8 

totaal 24 27 33 41 74 78 277 

 

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. 

 

In de taartdiagram, hierna, staan de aantallen dossieraanvragen van 2019 grafisch weer-

gegeven, verdeeld over de 7 raadsfracties. 
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2.1.3 Verzoeken om ambtelijke bijstand 

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

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

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

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

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

ties of andere bijstand. 

 

Dit jaar is in 1 geval ambtelijke bijstand verleend aan één of (tegelijkertijd) meer  

raadsleden.  

 

2.2. Het volgen van raadsvergaderingen door burgers 

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

den gevolgd:  

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

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

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

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

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

 
 Bijwonen raadsvergaderingen door burgers 2.2.1.

In paragraaf 1.1.10 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 1.1.11 vindt u informatie over kijkcijfers m.b.t. raadsvergaderingen.  

 

2.3 De Bindingsdag 

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

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

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

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

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

Het programma bevat doorgaans een mix van nut en ontspanning. 

Dit jaar heeft het presidium besloten om de Bindingsdag niet te laten doorgaan vanwege de 

coronaviruspandemie en -beperkingen. 
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https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leudal/9687/CVDR9687_1.html
https://www.ml5.nl/ontvangst/
https://channel.royalcast.com/leudal
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2.4   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 gemeentebestuur, Heythuysen 

 Economic Board, economische agenda Leudal 2020-2024, De Tump, Heythuysen 

 Kennisdag provincie Limburg realisatie grootschalige duurzame opwekking, Oolderhof, 

Roermond 

 Limburg Marketing Relatiedag, De Oranjerie, Roermond 

 Film van Synthese en Bibliocenter over mantelzorg en dementie, De Bombardon in 

Heythuysen + Ellenhof in Ell 

 Sterkhoudersbijeenkomst visie recreatie en toerisme Midden Limburg ‘Verbinden, Ver-

tellen, Verrijken’ 

 Regionale bijeenkomst belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke be-

perking, Het Forum, Roermond 

 Werkconferentie ‘Toekomst van de jeugdzorg’, Arnhem 

 Opening en commando-overdracht brandweerkazerne, Ittervoort 

 Sleuteloverdracht Vastelaovend jeugd + volwassenen, sporthal Horn 

 Evaluatie gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (di-

gitaal) 

 Regionale informatiebijeenkomst Omnibuzz Sittard (digitaal) 

 Regionale informatiebijeenkomst Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Lim-

burg (digitaal) 

 Regionale informatiebijeenkomst inkoopstrategie Wet maatschappelijke ondersteuning 

+ jeugdhulp Midden-Limburg West, DE Bombardon, Heythuysen 

 Meesterklas lessen coronacrisis (digitaal) 

 Startbijeenkomst vroeg-signalering schulden Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw en 

Roerdalen 

 Kennissessie provincie Limburg warmtetransportnetten 

 Webinar verantwoording covid-19 door voorzitter Veiligheidsregio Limburg-Noord 

 Regionale informatiebijeenkomst Reinigingsdienst Maasland wijziging afvalinzameling, 

Don Bosco, Heel 

 Commerciële bijeenkomst: instrumenten en mogelijkheden raad bij jaarrekeningen 

 Webinar gemeenten en 5G over autonomie, beheer, burgerparticipatie en volksgezond-

heid, van Voortrekkersgroep Platform Stralingsbewuste Gemeenten Utrechtse Heuvel-

rug 

 Regionale informatiebijeenkomst Westrom Roermond (digitaal) 

 Regioplan voortgezet onderwijs Leudal 
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3. Overig 
 
3.1 Wethouders ontvingen ambtsteken 

 

Burgemeesters zijn alom te herkennen aan hun ambts-

keten.  

Om de herkenbaarheid van wethouders als politieke 

ambtsdrager te vergroten is door de landelijke Wethou-

dersvereniging een herkenningsteken ontwikkeld. Geen 

ambtsketen, maar een ambtsteken. 

Alle wethouders in het college ontvingen op 18 februari 

dat ambtsteken. Burgemeester Désirée Schmalschläger 

spelde het teken op bij de wethouders. 

 

 

 

 

3.2 De coronapandemie 

 

 Persconferentie minister-president 12 maart 

 

Op donderdag 12 maart hield minister-president M. Rutte, tezamen met toenmalig minister voor 

medische zorg & sport B. Bruins + J. van Dissel, directeur van het centrum infectieziektebestrijding 

van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, een persconferentie. Er werden ‘additionele, 

belangrijke maatregelen’ genomen omdat er nieuwe gevallen van coronavirus besmettingen ‘covid-

19’ waren geconstateerd die niet tot een bron waren te herleiden. 

Die persconferentie kan in feite worden gezien als moment waarop landelijk het besef moest door-

dringen dat Nederland een heel bijzondere periode zou ingaan, waarvan nog vrijwel niemand de 

consequenties en aanpak kon inschatten. 

 

  

 

Afsluiting landsgrens door België op de 

Bosstraat in Neeritter / Kasteelstraat in 

Kessenich (B) 

 

 

 

 

 

 In principe thuiswerken voor collegeleden en ambtenaren 

 

Het gevolg daarvan voor de gemeente Leudal was in elk geval dat met ingang van maandag 16 

maart de collegeleden en de ambtenaren van de concern- en de griffieorganisatie in beginsel van 

thuis uit gingen werken. Slechts enkele tientallen ambtenaren die per se in het gemeentehuis of in 

de gemeentewerf moesten zijn, of hun werk nu eenmaal buitenshuis hadden, hoefden niet thuis in 

te loggen in het gemeentelijke computernetwerk.  
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 Niet fysiek vergaderen als gemeenteraad, maar digitaal 

 

De raadsvergadering van 17 maart werd geannuleerd. De griffier diende spoorslags naar een alter-

natieve manier van vergaderen om te kijken. Dat was niet eenvoudig omdat geen enkele andere 

gemeente daarmee echte ervaring had en omdat - zodra wél een alternatieve manier gevonden 

was (door het organiseren van een videoconferentie via Pexip (en later ook Kinly), een samenwer-

kingspartner van Company Webcast, waarmee normaal webstreams en opslag van uitzendingen 

van fysieke raadsvergaderingen worden verzorgd) – alle Nederlandse gemeenten in de orderporte-

feuille van een aanbieder van videoconferenties op hun beurt moesten wachten. Bovendien dien-

den alle raadsleden, de raadsvoorzitter, wethouders en griffier nog wegwijs te worden in de techni-

sche benodigdheden en het installeren daarvan + in het gebruik van de software om digitaal te 

vergaderen. 

 

Daarnaast speelde nog het juridische probleem dat een gemeenteraad wél digitaal zou mogen be-

raadslagen, maar de gemeenteraad mocht niet digitaal besluiten nemen. De Staten-Generaal na-

men een spoed-wet aan: de wet van 8 april 2020 (Staatsblad nummer 113; 2020), geheten ‘Tijde-

lijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en open-

bare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba’. 

 

Op grond van die spoed-wet: 

- kan de ‘plaats voor de raadsvergadering’, die door de burgemeester wordt aangewezen, 

tevens een digitale omgeving betreffen; 

- wordt onder openbaar tevens verstaan een vergadering in een digitale omgeving die door 

de bevolking op afstand door middel van een live-verbinding kan worden gevolgd; 

- vindt een raadsvergadering slechts doorgang voor zover (a) ieder raadslid afzonderlijk digi-

taal toegang heeft tot de beraadslaging en stemming en (b) de leden zichtbaar en hoorbaar 

herkenbaar zijn op een zodanige wijze dat hun identiteit kan worden vastgesteld en (c) de 

raadsvoorzitter in staat is de orde te handhaven; 

- kunnen stembriefjes door ieder raadslid persoonlijk, per koerier of per brief worden ingele-

verd bij de griffie na afloop van een vergadering. 

 

Op 9 april trad de spoed-wet in werking. 

 

Op 28 april kon dan de eerste digitale raadsvergadering worden gehouden, met gebruikmaking van 

de software van Pexip die via Company Webcast was verkregen. De laatste (fysieke) raadsvergade-

ring dateerde toen al van 2,5 maand daarvoor: 11 februari. 

 

Na 28 april vergaderde gemeenteraad ook op 26 mei digitaal.  

 

Landelijk liet de regering de teugels qua coronavirus beperkingen langzaam wat vieren waardoor 

de raadsvergaderingen van 30 juni en 29 september fysiek konden plaatsvinden.  

De vergadering van 30 juni vond op voorspraak van burgemeester mevrouw D. Schmalschläger, en 

met goedvinden van gouverneur de heer T. Bovens, in het gouvernement plaats omdat aldaar een 

‘corona-proof’ vergaderopstelling van provinciale staten kon worden gebruikt. 
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Op de foto: de raadsvergadering van 30 juni, in de ‘feestzaal’ van het gouvernement, Maastricht 

 

De vergadering van 29 september vond plaats in de raadzaal, zonder publiek, met de wethouders 

alleen op afroep in de vergaderzaal + met inachtneming van de benodigde onderlinge 1,5 meter 

afstanden. 

 

De raadsvergaderingen van 3 november (begrotingsvergadering), 10 november en 22 december 

vonden weer digitaal plaats, via videoconferencing (software: Pexip / digitaal platform: Kinly). 

 

Overigens was de gemeenteraad juridisch gesproken niet verplicht om digitaal te vergaderen.  

In de landelijke verbodsregels voor samenkomsten was en is steevast een uitzondering opgenomen 

onder ‘regels voor binnenruimtes’ voor onder andere ‘een vergadering van de gemeenteraad (…) of 

van een commissie daaruit en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten’. 

Toch wenste de burgemeester geen gebruik te maken van dat uitzonderingsrecht vanwege (a) de 

voorbeeldfunctie die de gemeente(raad) heeft jegens de burgers + (b) het feit dat het voor  

sommige raads- en collegeleden, gelet op hun gesteldheid, extra gevaarlijk zou zijn mochten ze 

besmet raken met het coronavirus. 

 

 Het presidium vergadert ook digitaal 

 

Het presidium vergaderde (na eerst gewoon op 4 februari en 10 maart) twee fysieke vergaderingen 

te hebben gehad) op 14 april voor ’t eerst digitaal. 

Dat gebeurde met gebruikmaking van de software ‘Zoom-cloud’. 

De burgemeester en de griffier verbleven in de vaste vergaderruimte ’t Gesprek in het gemeente-

huis, de fractievoorzitters schakelden van elders in de videoconferentie in. 

Ook op 19 mei werd met die software vergaderd. 

 

Op 23 juni en 22 september vergaderde het presidium fysiek, in de raadzaal, in het gemeentehuis. 

Dat paste in de landelijke versoepelingen qua coronavirus maatregelen + in die raadzaal konden de 

presidiumleden en de griffier, alsmede de eventuele gasten: de rekenkamer Leudal en de  

(loco)secretaris, de onderlinge afstandsregels in acht nemen. 
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De laatste twee presidiumvergaderingen (2 november + 8 december) vonden weer digitaal plaats. 

De videoconferentie vond door middel van MS-Teams plaats dat digitaal veiliger bleek dan Zoom-

cloud. 

 

 De raadscommissies vergaderen eerst niet, later maar met een beperkte samenstelling en 

uiteindelijk digitaal 

 

De raadscommissies vergaderden in januari (27/28/29) en maart (2/3/4) nog fysiek, in de raad-

zaal. 

 

De volgende commissievergaderingen (6/7/8 april + 11/12/13 mei) werden geannuleerd. 

De commissieleden kregen wel per e-mail eventuele raadsvoorstellen voorgelegd met het verzoek 

om een advies uit te brengen of die rijp zijn voor raadsberaadslaging én of ze bespreekstukken dan 

wel hamerstukken zouden kunnen zijn. Maar andere agendapunten waren niet aan de orde. 

Inspreken was tijdens de commissievergaderingen van april niet mogelijk, bij die van mei werd het 

inspreken per e-mail geregeld. 

 

De drie daarop volgende vergadercycli 15/16/17 juni + 14/15/16 september + 26/27/28 oktober 

konden vanwege de landelijke versoepelingen van coronavirus maatregelen fysiek, maar beperkt 

plaatsvinden in de raadzaal. ‘Beperkt’ in die zin dat per fractie slechts één vertegenwoordiger aan-

wezig mocht zijn (publiek werd niet toegelaten). Insprekers konden hun inspreekteksten schriftelijk 

aan de commissie overleggen. 

 

De laatste vergadercyclus van het jaar (30 november en 1/2 december) vond digitaal plaats via 

videoconferencing, met gebruikmaking van de software Pexip waarmee de gemeenteraad ook 

werkt. Met behulp van die software konden insprekers ook digitaal in beeld en geluid deelnemen. 

Daarmee was een wens vervuld die de gemeenteraad uitsprak via een motie in de begrotingsver-

gadering van 3 november. 

 

 De burgemeester houdt de raads- en commissieleden geregeld schriftelijk op de hoogte 

 

De gemeenteraad ontving van allerlei instanties, zoals van de Veiligheidsregio Limburg-Noord in 

Venlo en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag diverse stukken inzake de ont-

wikkelingen van de coronavirus pandemie. Ook het college of een wethouder berichtte aan de ge-

meenteraad over specifieke kwesties. 

 

De burgemeester hield de gemeenteraad geregeld schriftelijk op de hoogte via brieven, soms met 

daarbij gevoegd een door de voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo uitgevaar-

digde noodverordening.  

Haar eerste brief verscheen op 27 maart. Haar laatste brief van dit jaar verscheen op 18 decem-

ber, dat was de 22e brief aan de raad. De eerste 15 brieven verschenen met een tussenpoos van 

een week. Na 3 juli verscheen de volgende (16e) brief 6 weken later op 12 augustus en daarna 

opnieuw 6 weken later op 25 september. Vervolgens verschenen weer wekelijks enkele brieven.  

De landelijke versoepelingen qua coronavirus maatregelen tijdens de zomer zijn dus ook te her-

kennen in de uitgavefrequentie van de brieven van de burgemeester. 
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3.3 Integriteit 
 

 Nevenfuncties 

Op grond van artikel 12 van de Gemeentewet maken de raadsleden openbaar welke andere 

functies dan het lidmaatschap van de raad zij vervullen. Voor commissieleden geldt het-

zelfde op grond van de Verordening op de raadscommissies 2014. Openbaarmaking ge-

schiedt binnen onze gemeente (door tussenkomst van de raadsgriffie) door publicatie via 

internet op de gemeentelijke webstek. Klik voor die overzichten hierop. 

 

 Omgang met geschenken 

In de raadsvergadering van 13 oktober 2015 heeft de raad de ‘Gedragscode integriteit 

raadsleden gemeente Leudal 2015’ vastgesteld. Daarin is een paragraaf ‘Omgang met ge-

schenken en uitnodigingen’ opgenomen. Als er geen sprake is van onderhandelingssituaties 

dan mogen raadsleden incidentele kleine geschenken, met een geschatte waarde 

van € 50 of minder, aanvaarden. Duurdere geschenken mogen zij niet aanvaarden, die 

worden teruggestuurd of eigendom van de gemeente die zorgt voor een goede bestemming 

van het geschenk. De griffier neemt in een openbaar register op welke geschenken van 

meer dan € 50 de gemeente via een raadslid heeft aanvaard en welke bestemming daaraan 

is gegeven. 

Dit jaar heeft de griffier van raadsleden geen meldingen van dergelijke geschenken ont-

vangen. 

 

 Integriteitmeldingen in raadsvergaderingen 

Een raadslid mag zijn invloed en stem niet gebruiken om een persoonlijk belang veilig te 

stellen of het belang van een ander(e organisatie) bij wie hij een persoonlijke betrokken-

heid heeft. Maar, een raadslid dient niet alleen corruptie en belangenverstrengeling te 

voorkomen, hij/zij dient z’n uiterste best te doen om ook de schijn ervan te vermijden. 

 

Vier raadsleden hebben in drie raadsvergaderingen bij in totaal vijf agendapunten, vooraf-

gaande aan de beraadslaging en besluitvorming, een integriteitmelding bij de griffier ge-

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

Het betrof meldingen van de raadsleden: 

- H. Wijers (Samen Verder, 28 april, agendapunt 7 ‘Beschikbaar stellen tweetal bedragen 

voor projecten Buggenumse veld’); 

- N. Alofs (CDA, 26 mei, agendapunt 9 ‘Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2021 + 

meerjarenraming 2022-2024 van gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst 

Limburg Noord te Roermond + Kennisnemen van vastgestelde jaarrekening en -verslag 

2019’); 

- M. Wagemans (Ronduit Open, 30 juni, agendapunt 4 ‘Voteren krediet voor realisatie van 

veilige wieleromgeving in sportpark ‘Maasveld in Neer’; 

- H. van Helden (CDA, 30 juni, agendapunt 13 ‘Onttrekken gelden aan bestemmingsreserve 

meeropbrengsten toeristenbelasting 2018 voor terugbetalen gedeelte toeristenbelasting 

aan een logies verschaffende ondernemer’; 

- H. van Helden (CDA, 30 juni, agendapunt 7 ‘Vaststellen ‘Beleidsplan Recreatie en Toerisme 

Gemeente Leudal, Uitnodigend landschap’. 

 

Daarnaast heeft ook één wethouder een integriteitmelding gedaan, namelijk wethouder 

R. Martens in de raadsvergadering van 29 september bij agendapunt 22 ‘Bespreken motie 

van wantrouwen tegen wethouder A. Walraven’. 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/Index/Leudal
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Overigens geven ook commissieleden soms, in commissievergaderingen, aan dat zij om  

integriteitredenen niet aan bepaalde beraadslagingen deelnemen. 

 

3.4   Werkgeverscommissie raadsgriffie 

 

De in de raadsvergadering van 8 oktober 2013 ingestelde Werkgeverscommissie raadsgriffie 

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

fte) van de raadsgriffie. De commissie bestaat uit de raadsleden H. Sleven (Samen Verder), 

H. Hermans (Ronduit Open) en A. Kierkels (D66). De commissie wordt ondersteund door 

griffier W. Cornelissen.  

De commissie is één keer (3 juni) regulier in vergadering bijeen geweest, de tweede regulie-

re keer werd afgelast vanwege de coronavirus beperkingen. 

De commissie is ook nog één keer buiten de halfjaarlijkse overleggen om (10 maart), zonder 

griffier, in vergadering bijeen geweest over de invoering van een nieuw functiebeschrijvings- 

en waarderingssysteem voor de griffieorganisatie. 

 
3.5   Jongerendag 

 

De Jongerendag stond dit jaar gepland op vrijdag 27 maart. Helaas kon deze inmiddels tradi-

tionele dag voor de leerlingen van de klassen 4 VWO van Sint Ursula te Horn, die jaarlijks 

samen met de gemeente Maasgouw wordt georganiseerd, dit jaar niet doorgaan vanwege de 

coronavirus maatregelen. 

 

3.6   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 in 2018 de raadsleden M. Graef +  

M. Wagemans om zitting te nemen in de regiegroep van de communicatiestructuur Midden-

Limburgse gemeenteraden. 

 

De regiegroep heeft dit jaar niet vergaderd vanwege de coronavirus maatregelen. 

 

Het lag in de bedoeling van de regiegroep om in het eerste halfjaar van dit jaar naar het 

eindproduct van de regiegroep toe te werken dat dan aan elke gemeenteraad zou worden 

aangeboden. 

 

3.7   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 interne workshops gevolgd. Daar is het dit jaar nauwe-

lijks van gekomen.  

 

Griffier W. Cornelissen is lid van de griffierkring Noord- en Midden-Limburg. Deze kring, be-

staande uit de griffiers van de 15 gemeenten, komt zo’n vier keer per jaar een ochtend in 

vergadering bijeen (één van die vier bijeenkomsten vindt gezamenlijk met de griffierskring 
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Zuid-Limburg plaats). De agenda van deze vergaderingen wordt voorbereid door een agen-

dacommissie bestaande uit de griffiers van Leudal, Roermond, Venlo en Weert.  

 

Ook voor deze bijeenkomsten geldt dat ze fysiek geen doorgang hebben kunnen vinden 

vanwege de coronavirus maatregelen. Eén keer, op 9 december, hebben de griffiers digitaal 

vergaderd; dat was vooral om weer even contact te hebben, niet zo zeer om iets te bespre-

ken dat de agendacommissie normaal voorbereidt. 
 

 

 
Op de foto (vlnr / vbno) de griffiers van Venlo, Meerssen, Gennep, Weert, Beesel, Bergen en  

Maasgouw 
 
 

De griffier heeft op 12 februari een meesterklas integriteit gevolgd in Leusden, georganiseerd door 

het Nederlands Gesprekscentrum + Binnenlands Bestuur. In de bijeenkomst werd o.a. aandacht 

geschonken aan (a) integriteit in kleine kernen en (b) doordenken over integritreit. 
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4. Tot slot 

 

Het jaar 2020 is door de sinds medio maart als pandemie aangemerkte coronavirus be-

smetting (die ultimo dit jaar nog in alle hevigheid heerst), die de complete samenleving 

van Leudal, van Limburg, van Nederland en van de rest van de wereld heeft beheerst, een 

zeer uitzonderlijk jaar geworden.  

Politiek en bestuurlijk Leudal hebben alleen al daardoor vele (inter)menselijke, tragische, 

organisatorische, inhoudelijke, praktische en technische problemen en uitdagingen gekend. 

Uiteindelijk is op velerlei gebieden een modus gevonden van ‘als het niet kan zoals het 

moet, dan moet het maar zoals het kan’. Het is niet ideaal, maar we hebben het er maar 

mee te doen. De gemeente Leudal moet immers worden bestuurd ‘om de belangen van de 

gemeente Leudal en haar inwoners te dienen’ teneinde ‘dat werk en de inspanning ten goe-

de komen aan de gemeente Leudal en haar inwoners’, om maar eens twee zinsneden uit 

het openings- en sluitingswoord van elke raadsvergadering aan te halen. 

 

In het nieuwe kalenderjaar 2021 zullen de gevolgen van de coronavirus pandemie nog 

vrijwel het gehele jaar merkbaar zijn. We weten nu hoe we daar mee moeten omgaan, 

waar er mogelijkheden komen om weer terug te keren ‘naar normaal’ zullen die worden 

aangegrepen maar het wordt nog een heel lastig te besturen jaar 2021. 

 

De raadsgriffie staat klaar om u daarbij te ondersteunen! 

 

Leudal, 15 januari 2021. 

 

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 Amendementen 2020 A V i 

11feb CDA Vaststellen Notitie t.b.v. actualisatie beleid huis-

vesting tijdelijke werknemers en overige woon-

urgenten in Leudal (4.1) X    
 

11feb CDA Vaststellen Notitie t.b.v. actualisatie beleid huis-

vesting tijdelijke werknemers en overige woon-

urgenten in Leudal (4.2)   X   

11feb CDA Vaststellen Notitie t.b.v. actualisatie beleid huis-

vesting tijdelijke werknemers en overige woon-

urgenten in Leudal (4.3) 
 

X    

11feb SV Instemmen met nota 'Accommodatiebeleid Ge-

meente Leudal' + geven uitvoeringsopdracht aan 

college + beschikbaar stellen budget externe 

ondersteuning (5.1) 

X     

28apr SV+ CDA + D66 + 

PAL + LS 

Vaststellen paraplubestemmingsplan Duurzame 

Energie + Vaststellen beleidskader Duurzame 

Energie + Intrekken beleidsuitgangspunten wind-

energie + Principe-instemmen zonneweide aan 

Terbetenweg in Nunhem (4.1) 

X     

28apr RO Vaststellen paraplubestemmingsplan Duurzame 

Energie + Vaststellen beleidskader Duurzame 

Energie + Intrekken beleidsuitgangspunten wind-

energie + Principe-instemmen zonneweide aan 

Terbetenweg in Nunhem (4.2) 

X     
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Datum  Fractie Amendementen 2020 A V i 

28apr CDA Vaststellen paraplubestemmingsplan Duurzame 

Energie + Vaststellen beleidskader Duurzame 

Energie + Intrekken beleidsuitgangspunten wind-

energie + Principe-instemmen zonneweide aan 

Terbetenweg in Nunhem (4.3) 

X  
 

  

28apr CDA + LS Vaststellen paraplubestemmingsplan Duurzame 

Energie + Vaststellen beleidskader Duurzame 

Energie + Intrekken beleidsuitgangspunten wind-

energie + Principe-instemmen zonneweide aan 

Terbetenweg in Nunhem (4.4) 

X  
 

  

28apr VVD Vaststellen paraplubestemmingsplan Duurzame 

Energie + Vaststellen beleidskader Duurzame 

Energie + Intrekken beleidsuitgangspunten wind-

energie + Principe-instemmen zonneweide aan 

Terbetenweg in Nunhem (4.5) 

  
X 

28apr Raadsvoorzitter Beschikbaar stellen tweetal bedragen voor pro-

jecten Buggenumse veld (7.2) 

 X   
 

28apr PAL Beschikbaar stellen bedrag voor bouw en plaat-

sing 600 mezenkasten in gehele gemeente + 

dekken bijdrage t.l.v. Reserve Groenfonds + ver-

lenen mandaat aan college voor toekomstige 

onttrekkingen Groenfonds (8.1) 

 X  

26mei SV + RO + D66 Kennisnemen conceptrouteplan 2021-2024 Key-

port, Next Level / Meerjarenraming 2021-2024 + 

Creëren juridische grondslag subsidiëring (4.1) 
X   

26mei SV + RO Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 

2021 + meerjarenraming 2022-2024 van ge-

meenschappelijke regeling Regionale Uitvoe-

ringsdienst Limburg Noord te Roermond + Ken-

nisnemen van vastgestelde jaarrekening en -

verslag 2019 (9.1) 

X   

30jun PAL Voteren krediet voor realisatie van veilige 

wieleromgeving in sportpark ’t Maasveld in Neer 

(4.1) 
X   
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Datum  Fractie Amendementen 2020 A V i 

29sep RO Accorderen aanbevelingen en maatregelen reali-

sering financiële doelstellingen in sociaal domein 

(9.1) 
X   

29sep LS Vaststellen scenario’s voor bereiken financieel 

evenwicht t.b.v. besluitvorming in begrotingsver-

gadering 3 november 2020 (10.1) 
  X 

29sep Raadsvoorzitter Vaststellen scenario’s voor bereiken financieel 

evenwicht t.b.v. besluitvorming in begrotingsver-

gadering 3 november 2020 (10.2) X   

3nov CDA + VVD Vaststellen Begroting 2021 + Vaststellen Meerja-

renraming 2022 - 2024 + Vaststellen Meerjarig 

investeringsprogramma 2021 - 2024 + Voteren 

kredieten jaarschijf 2021 (4.2) 

 X  

3nov SV + RO + D66 Vaststellen Begroting 2021 + Vaststellen Meerja-

renraming 2022 - 2024 + Vaststellen Meerjarig 

investeringsprogramma 2021 - 2024 + Voteren 

kredieten jaarschijf 2021 (4.3) 

X   

10nov PAL Vaststellen 2e raadsrapportage 2020 + Vaststel-

len 12e begrotingswijziging 2020 + Vaststellen 4-

tal mutaties reserves + Aanpassen lijst subsidies 

i.v.m. verhoging subsidie bureau Halt + Instellen 

gecommitteerde reserve + Storten begrotings-

saldo in algemene reserve na 2e raadsrapportage 

(12.1) 

  X 

22dec RO Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein 

Ittervoort 4e Fase (4.1)  X  

22dec PAL Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein 

Ittervoort 4e Fase (4.2)   X 

22dec PAL + LS Vaststellen Beleidsplan schuldhulpverlening 

2021-2025 gemeenten Echt-Susteren, Leudal, 

Maasgouw, Nederweert en Roerdalen (5.1) 
 X  
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Datum  Fractie Amendementen 2020 A V i 

22dec PAL + LS 10. Vaststellen Verordening onroerendezaak-

belastingen 2021 + Vaststellen Verordening af-

valstoffenheffing 2021 (incl. tarieventabel) + 

Vaststellen Legesverordening 2021 (incl. tarie-

ventabel) + Vaststellen Verordening toeristenbe-

lasting 2021 + Vaststellen Verordening honden-

belasting 2021 + Vaststellen Verordening riool-

heffing 2021 + Vaststellen Verordening markt-

gelden 2021 + Vaststellen Verordening lijkbezor-

gingsrechten 2021 (incl. tarieventabel) (10.1) 

 X  

22dec D66 10. Vaststellen Verordening onroerendezaak-

belastingen 2021 + Vaststellen Verordening af-

valstoffenheffing 2021 (incl. tarieventabel) + 

Vaststellen Legesverordening 2021 (incl. tarie-

ventabel) + Vaststellen Verordening toeristenbe-

lasting 2021 + Vaststellen Verordening honden-

belasting 2021 + Vaststellen Verordening riool-

heffing 2021 + Vaststellen Verordening markt-

gelden 2021 + Vaststellen Verordening lijkbezor-

gingsrechten 2021 (incl. tarieventabel) 

 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 Moties 2020 A V i h 

11feb PAL Vaststellen Notitie t.b.v. actualisatie beleid 

huisvesting tijdelijke werknemers en overige 

woon-urgenten in Leudal (4.1) 

 X 
 

  

 

28apr RO Beschikbaar stellen tweetal bedragen voor 

projecten Buggenumse veld (13.1) 
 X 

 
  

 

30jun RO + VVD Vaststellen ‘Beleidsplan Recreatie en Toerisme 

Gemeente Leudal, Uitnodigend landschap’ 

(7.1) 

X   

 

29sep LS Vaststellen scenario’s voor bereiken financieel 

evenwicht t.b.v. besluitvorming in begrotings-

vergadering 3 november 2020 

  X 

 

3nov SV + RO + D66 Vaststellen Begroting 2021 + Vaststellen 

Meerjarenraming 2022 - 2024 + Vaststellen 

Meerjarig investeringsprogramma 2021 - 2024 

+ Voteren kredieten jaarschijf 2021 (4.1) 

X   

 

3nov SV + RO + D66 Vaststellen Begroting 2021 + Vaststellen 

Meerjarenraming 2022 - 2024 + Vaststellen 

Meerjarig investeringsprogramma 2021 - 2024 

+ Voteren kredieten jaarschijf 2021 (4.2) 

X   

 

3nov SV + RO + D66 Vaststellen Begroting 2021 + Vaststellen 

Meerjarenraming 2022 - 2024 + Vaststellen 

Meerjarig investeringsprogramma 2021 - 2024 

+ Voteren kredieten jaarschijf 2021 (4.3) 

X   

 

3nov SV + RO + D66 Vaststellen Begroting 2021 + Vaststellen 

Meerjarenraming 2022 - 2024 + Vaststellen 

Meerjarig investeringsprogramma 2021 - 2024 

+ Voteren kredieten jaarschijf 2021 (4.4) 

X   
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Datum  Fractie Moties 2020 A V i h 

3nov PAL Vaststellen Begroting 2021 + Vaststellen 

Meerjarenraming 2022 - 2024 + Vaststellen 

Meerjarig investeringsprogramma 2021 - 2024 

+ Voteren kredieten jaarschijf 2021 (4.5) 

   X 

3nov LS Vaststellen Begroting 2021 + Vaststellen 

Meerjarenraming 2022 - 2024 + Vaststellen 

Meerjarig investeringsprogramma 2021 - 2024 

+ Voteren kredieten jaarschijf 2021 (4.6) 

X   

 

 

 

 

B.2 Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

Legenda:  

 

Fracties 

SV = Samen Verder, RO = Ronduit Open, CDA = Christen-Democratisch Appèl,  

D66 = Democraten 66, PAL = Progressief Akkoord Leudal,  

VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, LS = Leudal Sociaal 

 

Beslissingen 

A = aangenomen, V = verworpen, i = ingetrokken (of ‘o’= overgenomen) 

 

 

Datum   Fractie Moties vreemd aan de orde van de dag 2020 A V i 

28apr SV + RO + D66 + 

PAL + LS 

Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag 

inzake terugleggen bij rijksoverheid van niet be-

invloedbare kosten jeugdhulp die opgelegd zijn 

door (kinder)rechter (13.1) 

X   

29sep PAL Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag 

met pleidooi afschaffen verhuurdersheffing (20.1) 
X  

 

29sep SV + RO + D66 Bespreken motie vreemd aan de orde van dag 

bepleiten structurele verhoging uitkering Rijk in 

gemeentefonds aan gemeenten (21.1) 
X 

  

29sep CDA + VVD Bespreken motie van wantrouwen tegen wethou-

der A. Walraven (22.1) 

 

X 

 

22dec RO Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag 

inzake uitvoeringsproces beleidskader duurzame 

energie (zon en wind) (18.1) 
X 
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Datum   Fractie Moties vreemd aan de orde van de dag 2020 A V i 

22dec CDA Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag 

inzake uitvoeringsproces beleidskader duurzame 

energie (zon en wind) (18.2) 
X   

22dec SV + RO + D66 + 

PAL + LS 

Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag 

over landelijke kinderopvangtoeslagen-affaire 

(19.1) 
  o 

22dec SV + RO + D66 Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag 

over door Stichting Primair Onderwijs Leudal en 

Thornerkwartier voorgenomen besluit tot sluiting 

van drie basisscholen (20.2) 

X   

22dec CDA Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag 

over door Stichting Primair Onderwijs Leudal en 

Thornerkwartier voorgenomen besluit tot sluiting 

van drie basisscholen (20.3) 

X   

 
 

 

 
 
 

Bijlage C 
 
 

Overzicht initiatiefraadsvoorstellen 

 

Legenda:  

 

Fracties 

SV = Samen Verder, RO = Ronduit Open, CDA = Christen-Democratisch Appèl,  

D66 = Democraten 66, PAL = Progressief Akkoord Leudal,  

VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, LS = Leudal Sociaal 

 

Beslissingen 

A = aangenomen, V = verworpen, i = ingetrokken 

 

 

Datum   Fractie Moties vreemd aan de orde van de dag 2019 A V i 

      

 

 

Géén.  
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Bijlage D 
 

Samenstelling gemeenteraad1 
1 per ultimo 2020 

     

Fractie Samen Verder 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

L.J.E. (Leon) Linssen 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Kemkensstraat 4 

6083 AV  Nunhem 

  

E-mail adres l.linssen@leudal.nl 

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Ir. J.H.H. (Jack) Coolen 

Raadslid 

Adres 

 

Koelstraat 3b 

6011 SB  Ell 

 

E-mail adres j.coolen@leudal.nl 

Politieke partij Samen Verder 
 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Drs. M. (Michel) Graef 

Raadslid 

Adres 
Dorpstraat 65a 

6085 BE  Horn 

  

E-mail adres m.graef@leudal.nl  

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

Naam 

Functies 

H.T.G. (Hen) Sleven 

Raadslid 

Adres 
Beukenstraat 9 

6013 SR  Hunsel 

  

E-mail adres h.sleven@leudal.nl  

Politieke partij Samen Verder 

 

 

mailto:l.linssen@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:m.graef@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 

E. van Tilburg 

Raadslid 

Adres 
Biesstraat 10 

6093 AD  Heythuysen 

  

E-mail adres e.vantilburg@leudal.nl 

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

Naam 

 

Functie 

Ing. A.G.H. (Anita) van Vlodrop –  

Van Kempen 

Raadslid 

Adres 
Graafschap Hornestraat 2B 

6085 BV  Horn 

  

E-mail adres a.vanvlodrop@leudal.nl 

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

Naam 

 

Functie 

Ing. H. (Heleen) Wijers –  

Van der Linden 

Raadslid 

Adres 
Poelakkerweg 3 

6082 NC  Buggenum 

  

E-mail adres h.wijers@leudal.nl  

Politieke partij Samen Verder 

 

  

mailto:e.vantilburg@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:a.vanvlodrop@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:h.wijers@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
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Fractie Ronduit Open 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

J. (Jordi) Custers BSc 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Kunnenbeemd 8 

6011 PB  Ell 

  

E-mail adres j.custers@leudal.nl 

Politieke partij Ronduit Open 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

E.H. (Evert) Franzen 

Raadslid 

Adres 
Wessemerven 2 

6037 SP Kelpen-Oler 

  

E-mail adres e.franzen@leudal.nl 

Politieke partij Ronduit Open 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

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 

 

Adres 

R.J. (Rob) Flinsenberg 

Raadslid 

 

Gegevens worden niet verstre 

 

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 33 

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 

 

Adres 

I.M.R.M. Schors 

Raadslid 

 

Gegevens worden niet verstrekt 

  

E-mail adres i.schors@leudal.nl 

Politieke partij D66 

  

mailto:d.voermans@leudal.nl
mailto:a.kierkels@leudal.nl
http://www.d66leudal.nl/
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Fractie Progressief Akkoord Leudal 

 

 

 

 

Naam 

Functies 

Drs. J.F.M. (Joost) van der Stappen 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Margarethastraat 73 

6014 AD  Ittervoort 

  

E-mail adres j.vanderstappen@leudal.nl 

Politieke partij Progressief Akkoord Leudal  

 

 

 

 

Naam 

Functies 

H.L. (Hilde) Glessner 

Raadslid 

Adres 
Stadhouderlaan 25 

6085 AV  Horn 

  

E-mail adres h.glessner@leudal.nl 

Politieke partij Progressief Akkoord Leudal 
 

 

 

 

Fractie VVD 

 

 

 

 

Naam 

Functies 

Mr. R.G.M. (Ad) Thomassen 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Schelkens-ven 84 

6085 DH  Horn 

  

E-mail adres a.thomassen@leudal.nl  

Politieke partij VVD 

 

 

 

 

 

Naam 

Functies 

J.J.P. (Jordi) Vissers 

Raadslid 

Adres 
Daalakkerstraat 8 

6085 BP  Horn 

  

E-mail adres j.vissers@leudal.nl 

Politieke partij VVD 

 

  

mailto:j.vanderstappen@leudal.nl
http://www.progressiefleudal.nl/
mailto:h.glessner@leudal.nl
mailto:a.thomassen@leudal.nl
http://www.vvdleudal.nl/
http://www.vvdleudal.nl/
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Fractie Leudal Sociaal 

 

 

 

Naam 

Functies 

R.A.M. (Richard) Verheul 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Pater van Donstraat 28 

6089 NP  Heibloem 

  

E-mail adres r.verheul@leudal.nl  

Politieke partij Leudal Sociaal 
 

 

 

 

Raadsvoorzitter 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

             D.H. (Désirée) Schmalschläger 

             Burgemeester 

 

 

 
 

 

 

 

Raadsgriffier 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

             Drs. W.A.L.M. (Wim) Cornelissen 

             Griffier 
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Bijlage E 
 
 

Statistieken webstek + sociale media gemeente Leudal 
 

 
 

Zie de volgende bladzijden 

 



Statistieken website 2020

Pagina raad

Waarde Unieke paginaweergaven Paginaweergaven Totale bestede tijd door bezoekers (in seconden)

/gemeenteraad 3196 4532 103575

/vergaderingen-gemeenteraad 2688 3839 322248

/samenstelling-gemeenteraad 1751 2070 174232

/vooraankondiging-agenda-begrotingsvergadering-

gemeenteraad-3-nov 132 182 24651

/overzicht-nevenfuncties-gemeenteraadsleden 99 146 7386

/inwoner/nieuws_42583/item/uitnodiging-voor-de-

verkiezingsuitslagenavond-gemeenteraad-

leudal_40631.html 1 1 0

Pagina commissies

Waarde Unieke paginaweergaven Paginaweergaven Totale bestede tijd door bezoekers (in seconden)

/commissies 878 1241 12144

/commissie-fysiek 637 871 48868

/commissie-sociaal 385 632 55595

/agenda-commissies-sociaal-fysiek-en-bestuur-en-middelen 294 426 42138

/commissie-bestuur-en-middelen 192 272 9652

/samenstelling-commissie-fysiek 191 221 16100

/samenstelling-commissie-sociaal 149 173 13067

/samenstelling-commissie-bestuur-en-middelen 133 147 6971

Interne zoekwoorden

Waarde Zoekopdrachten Paginaweergaven Totale bestede tijd door bezoekers (in seconden)

raadsvergadering 58 71 4892

gemeenteraad 27 32 732

commissie fysiek 21 24 189



commissie sociaal 7 8 98

agenda raadsvergadering 5 6 643

raadsvragen 5 6 17

agenda commissie 5 13 447

commissie 5 9 58

Uitgaande links

Ibabs 2265

Royalcast 309



Raad Leudal
tijdsperiode: 01-01-2020 00:00 tot 31-12-2020 23:59

Berichtenverloop

100%

Berichten

3.568 0,28%

Gemiddeld

10 

Alle berichten

01-01 20-02 10-04 30-05 19-07 07-09 27-10 16-12

25

50

Waar wordt het gesprek gevoerd?

Twitter 3.102

Facebook 241

Weblog 107

Nieuws 107

LinkedIn 8

Instagram 2

Blendle 1

Naam #

Waar gaat het gesprek over?

raadsvergadering
leudal

gemeente

van

het

gemeenteraad

gemeenten
d66

raadslid een

jaar

2021

horn

wethouder

college dat

niet

19.30

neer

ell

motie

Welke #hashtags worden gebruikt?

#raaleu
#leudal

#coronavirus
#raadsvergadering

#gemeenteleudal

#wieleromgeving

#veilige

#fvd

#ml5

#leefbaarheid

#corona

#neer

#duurzaam

#dtv

#samen

#raboresearch

#mooileveninleudal

#limburgverlicht

#kleinekernen

#geenwoordenmaardaden

#trots

#heythuysen

#op1

#natuur

#limburg

#d66

#coronadebat

#burgerparticipatie

#welkom

#weidevogels

#samenverderlevert

#onderwijsineigenomgeving

#omtzigt

#nieuwsuur
#covid_19

#covid19

#alleensamen

#verrassingen

#trump

#supertuesday

#stormdennis

#raleu

#meerssen

#gr2022

#gezellige

#eu

#ditism

#biden



Welke auteurs zijn actief?

PiekeHouben 1.340

MichelGraef 998

EllieTilburg 238

Burgem_Leudal 91

D66leudal 67

SamenVerder 60

D66 Leudal 52

Ronduit Open 51

petervanmelick 47

DirkVoermans 40

Gemeente Leudal 36

flins006 33

Maikel Suilen 32

FransMennen 25

VVD Leudal 24

Samen Verder 22

Leudal.Nieuws.nl 18

NieuwsLeudal 17

ProgrLeudal 16

Cdaleudal 14

LJSchouten 11

CDA Leudal 9

Naam #

Wie worden genoemd/retweet?

@gemeenteleudal 188

@michelgraef 158

@fransmennen 116

@samenverder 114

@piekehouben 92

@janneke_eigeman 70

@wienbuurke 52

@ellietilburg 52

Naam #

Herkomst auteurs o.b.v. twitterbio

Wie beïnvloeden het gesprek?

trouw 46936 303 1

KoeneRem 3651 3867 1

gemeenteleudal 2655 231 7

mfrissen 2008 915 1

Meerssen_NL 1788 909 1

LimburgerSport 1468 65 1

SilviaHeijnen 816 1046 2

Naam volgers volgend Berichten



Photostream Sentiment

Neutraal 3.133

Negatief 226

Positief 209

Naam #

Bereik

Potentieel bereik

1.915.000
Aantal berichten

3.101
Gemiddeld bereik
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Laatste berichten (1 t/m 6 van 3.568)

 31-12-2020 23:20

 ⋅  Geplaatst op leudal.nieuws.nl

Twee extra gemeenteraadsvergaderingen in januari
Foto: John Hölsgens LEUDAL – Er staan twee extra raadsvergaderingen van de gemeente Leudal gepland op dinsdag 12 en donderdag 14 januari 2021. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Benoemingen De vergaderingen
vinden niet fysiek maar digitaal plaats, via het zogenoemde videoconferencing. De vergaderingen zijn openbaar te volgen via de regionale omroep ML5 en via internet. De raadsvergaderingen hebben onder meer het afscheid van
wethouder Walraven , het benoemen van raadslid Graef tot wethouder en de beslissing tot het toelaten als raadslid van de heer Engelen op de agenda.



 31-12-2020 16:27

PiekeHouben  ⋅  210 / 629

@DieTukkerfries Pre-corona al een top idee dit.



 31-12-2020 14:17

 ⋅  Geplaatst op www.limburger.nl

Twee extra raadsvergaderingen gemeente Leudal medio januari
Twee extra raadsvergaderingen gemeente Leudal medio januari Gisteren om 13:17 Haler / Hunsel / Neeritter / Kelpen-Oler / Haelen / Buggenum / Baexem / Grathem / Ell / Ittervoort / Nunhem / Horn / Neer / Roggel / Heibloem /
Heythuysen -
Er staan twee extra raadsvergaderingen van de gemeente Leudal gepland op dinsdag 12 en donderdag 14 januari.
De vergaderingen (aanvang 19.30 uur) vinden digitaal plaats. Deze zijn openbaar te volgen via de lokale tv van omroep ML5 en via internet. Je las zojuist een gratis artikel Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen
zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.



 31-12-2020 12:20

 ⋅  Geplaatst op www.ml5.nl

Extra raadsvergaderingen | dinsdag 12 en donderdag 14 januari 2021
Er staan 2 extra raadsvergaderingen van de gemeente Leudal gepland op dinsdag 12 en donderdag 14 januari 2021, aanvang 19.30 uur. De vergaderingen vinden niet fysiek maar digitaal (via het zogenoemde ‘videoconferencing’)
plaats. De vergaderingen zijn openbaar te volgen via de lokale tv van omroep ML5 en via internet.

 31-12-2020 10:06

PiekeHouben  ⋅  210 / 628

@richardtkiewiet En hoe verloopt het kuilenfestijn op jouw oprit dit jaar? 
Hier begint het een hobbelige rit te worden.



 31-12-2020 09:14

 ⋅  Geplaatst op www.leudal.nl

Extra raadsvergaderingen | dinsdag 12 en donderdag 14 januari 2021
Er staan 2 extra raadsvergaderingen van de gemeente Leudal gepland op dinsdag 12 en donderdag 14 januari 2021, aanvang 19.30 uur. De vergaderingen vinden niet fysiek maar digitaal (via het zogenoemde ‘videoconferencing’)
plaats. De vergaderingen zijn openbaar te volgen via de lokale tv van omroep ML5 en via internet. Raadsvergadering dinsdag 12 januari 2021
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