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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 2022. 

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

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

zaken uit de politiek van de gemeente Leudal.  

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

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

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

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

 

Enkele in het oog springende onderwerpen zijn: 

- de gemeenteraadsverkiezingen van 14/15/16 maart en de gevolgen die daaruit voort-

vloeiden voor het lidmaatschap van de gemeenteraad, de raadscommissies, het presi-

dium; 

- de nieuwe coalitie en het nieuwe college. 

 

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 dit jaar op-

nieuw een kwartier korter was dan in het voorgaande jaar. De presidiumvergaderingen  

waren, na een daling vorig jaar, weer qua gemiddelde vergaderduur op het niveau van 

2020. De commissievergaderingen sociaal + fysiek duurden zo’n 10 minuten langer terwijl 

de commissievergaderingen bestuur en middelen juist 10 minuten korter duurden. Verder 

valt op dat commissievergaderingen fysiek exact even lang duurden als raadsvergaderin-

gen en sterk afwijken van de gemiddelde vergaderduur van de twee andere commissies. 
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De absolute vergaderduur van raadsvergaderingen is, na een piekje in het daaraan vooraf-

gaande jaar, weer bijna terug op het niveau van de jaren 2019 en 2020. 

Het presidium vergaderde, relatief gesproken, aanzienlijk meer. De commissies sociaal en 

fysiek noteerden elk een geringe toename in vergaderuren, de commissie bestuur en mid-

delen juist minder. 

 

 

 

 

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

geven van wat in het jaar 2022 in het politieke domein van de gemeente Leudal is gebeurd. 

 

Leudal, 16 januari 2023. 

 

De raadsgriffie: 

- Wim Cornelissen, griffier;  

- John Lommen, raadsadviseur. 
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0. Gemeenteraadsverkiezing 
 

0.1.  Uitslag gemeenteraadsverkiezing 14, 15, 16 maart 

 
Op woensdag 16 maart vond de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezing plaats voor de zit-

tingsperiode van 30 maart 2022 t/m 25 maart 2026.  

 

Nieuw was de mogelijkheid om tijdens gemeenteraadsverkiezingen ook gedurende twee 

dagen voorafgaande aan 16 maart (dus op 14 en 15 maart) te stemmen, het zogenoemde 

vroeg-stemmen. De reden daarvan was de (t/m 30 juni verlengde) Tijdelijke wet verkiezin-

gen covid-19. In de maanden voorafgaande aan de verkiezingen was immers de coronavi-

rus pandemie nog niet geheel bedwongen. Door de mogelijkheid om een stem uit te bren-

gen over drie dagen te verdelen konden de verkiezingen een, vanuit gezondheidsoogpunt, 

veiliger verloop hebben. Het vroeg-stemmen was op 3 stembureaus mogelijk namelijk in 

De Bombardon, Heythuysen + Parochiehuis Hunsel + De Haammaeker, Neer. 

 

 

Het tellen van de stemmen van de vroeg-stembureaus gebeurde al ‘vroeg in de ochtend’ van de eigen-

lijke verkiezingsdag 16 maart, in de kantine van het gemeentehuis. Dat tellen gebeurde volgens de zo-

genoemde ‘Craft-methode’: een veilige, efficiënte, foutloze en transparante manier van stemmen tellen 

 

Ook gebeurde het voor het eerst in de geschiedenis (afgezien van herindelingssituaties) dat 

een zittingsperiode werd verlengd. De ‘oude raad’ zou eigenlijk op 23 maart z’n laatste zit-

tingsdag hebben, die werd landelijk verlengd t/m 29 maart. Het door die tijdelijke wet op-

rekken van bepaalde data waarop stemmen moeten zijn geteld en de uitslag zijn vastge-

steld maakte dat de oude raad 6 dagen langer aanbleef. 

 

137 kandidaten (99 mannen en 38 vrouwen), verdeeld over 6 kandidatenlijsten, stelden 

zich kandidaat voor één van de 25 raadszetels. De uitslag luidde als volgt. 
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 Stembusuitslag 2022 Stembusuitslag 2018 

  Stemmen Zetels %   Stemmen Zetels % 

Lijst 1 Samen Verder 4.216 7 28.86 4.207 7 27,94 

Lijst 2 Ronduit Open 3.344 6 22,89 3.205 6 21,28 

Lijst 3 CDA 2.793 5 19,12 3.136 5 20,82 

Lijst 4 D66 2.753 5 18,85 2.104 3 13,97 

Lijst 5 Progressief  

          Akkoord Leudal 

1.064 2 7,28 1.327 2 8,81 

Lijst 6 Oos Leudal (veur 

          álle 16 dörpe) 

436 0 2,99 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Overige1    1.080 2 7,17 

 

1 Bij de gemeenteraadsverkiezing van 2018 deed de VVD wél mee, in 2022 niet. Zij behaalde in 2018 1.080 stemmen (7,17 %),  

   waarmee 2 zetels werden behaald. 

 

Opkomst 2022 Opkomst 2018 

Opgeroepen Opgekomen % Opgeroepen Opgekomen % 

30.057 14.738 49,03 29.395 15.327 52,14 

Blanco Ongeldig Geldig Blanco Ongeldig Geldig 

102 30 14.606 198 70 15.059 

 

 

 

 

 

In 2022 werden 662 kiezers méér opgeroepen dan in 2018, toch brachten 589 kiezers min-

der hun stem uit dan 4 jaar geleden. 

 

De kiesdeler (geldige stemmen gedeeld door 25 zetels) bedroeg 584,24. 

 

De voorkeurstemmendrempel (25% van de kiesdeler, afgerond naar boven) bedroeg 147. 
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Iemand die 147 stemmen of meer heeft behaald komt in de rangschikking van zeteltoede-

ling hoger te staan dan iemand die weliswaar hoger op de kandidatenlijst stond maar die 

minder dan 147 stemmen behaalde. 

 

Op basis van de verkiezingsuitslag werden de volgende personen, in per kandidatenlijst de 

onderstaande volgorde van rangschikking, tot raadslid benoemd verklaard (let wel: ‘be-

noemd verklaard’ wil niet per se zeggen dat zij ook hun benoeming uiteindelijk aanvaard-

den respectievelijk zitting hebben genomen in de raad): 

 

- Lijst 1, Samen Verder (41 kandidaten: 30 mannen + 11 vrouwen): 

  de heer M. (Michel) Graef, Horn (624 stemmen; nummer op de lijst: 1) 

  de heer H. (Hen) Sleven, Hunsel (403 stemmen; nummer op de lijst: 6) 

  mevrouw C. (Colette) Franssen, Grathem (331 stemmen; nummer op de lijst: 11) 

  de heer L. (Leon) Linssen, Nunhem (327 stemmen; nummer op de lijst: 3) 

  de heer D. (Dirk) Voermans, Roggel (307 stemmen; nummer op de lijst: 8) 

  mevrouw H. (Heleen) Wijers, Buggenum (298 stemmen; nummer op de lijst: 2) 

  de heer A. (Arno) Walraven, Horn (294 stemmen; nummer op de lijst: 41). 

   

- Lijst 2, Ronduit Open (13 kandidaten: 9 mannen + 4 vrouwen): 

  de heer S. (Stan) Backus, Heythuysen (865 stemmen; nummer op de lijst: 1) 

  de heer M. (Thieu) Wagemans, Heythuysen (823 stemmen; nummer op de lijst: 3) 

  de heer P. (Peter) Francot, Baexem (288 stemmen; nummer op de lijst: 10) 

  de heer J. (Jordi) Custers, Ell (285 stemmen; nummer op de lijst: 2) 

  de heer M. (Mart) Janssen, Roggel (242 stemmen; nummer op de lijst: 4) 

  mevrouw G. (Gerry) Teeuwen, Haler (200 stemmen; nummer op de lijst: 6). 

 

- Lijst 3, CDA (18 kandidaten: 14 mannen + 4 vrouwen) 

  de heer H. (Huub) van Helden, Haelen (597 stemmen; nummer op de lijst: 1) 

  de heer P. (Peter) van Melick, Neer (325 stemmen; nummer op de lijst: 2) 

  de heer J. (John) Nouwen, Heythuysen (288 stemmen; nummer op de lijst: 4) 

  mevrouw E. (Elle) Snijders, Roggel (281 stemmen; nummer op de lijst: 7) 

  mevrouw J. (Joelle) Geraats, Baexem (214 stemmen; nummer op de lijst: 10). 

 

- Lijst 4, D66 (50 kandidaten: 33 mannen + 17 vrouwen) 

  de heer J. (Jort) Raemakers, Neer (1010 stemmen; nummer op de lijst: 1) 

  mevrouw R. (Romy) van Heur, Baexem (398 stemmen; nummer op de lijst: 2) 

  de heer R. (Robert) Martens, Haelen (178 stemmen; nummer op de lijst: 6) 

  de heer L. Schouten, Heythuysen (63 stemmen; nummer op de lijst: 3) 

  de heer R. (Rinke) de Wit, Horn (91 stemmen; nummer op de lijst: 4). 

 

- Lijst 5 Progressief Akkoord Leudal (14 kandidaten: 12 mannen + 2 vrouwen) 

  mevrouw H. (Hilde) Glessner, Horn (572 stemmen; nummer op de lijst: 1) 

  de heer R. (Richard) Verheul, Heibloem (91 stemmen; nummer op de lijst: 2). 
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Drie van de 25 tot raadslid benoemde personen namen, om hen moverende redenen, hun 

benoeming niet aan, namelijk A. Walraven (lijst Samen Verder), J. Geraats (lijst CDA) en 

R. Martens (lijst D66). 

 

De volgende personen in de rangschikking van hun lijst: 

- Samen Verder, mevrouw P. Peeters uit Heythuysen (281 stemmen; nummer 5 op de 

  lijst), nam haar benoeming aan; 

- CDA, de heer M. Bongers uit Kelpen-Oler (159 stemmen; nummer 13 op de lijst), nam 

  ook zijn benoeming aan; 

- D66, de heer A. Kierkels uit Neer (93 stemmen; nummer 5 op de lijst), nam eveneens 

  zijn benoeming aan. 

 

 

 

Soms hebben benoemde raadsleden nauwelijks tijd om hun benoeming als raadslid aan te nemen. Dan 

gebeurt dat gewoon onder hun dagelijkse werk (zoals hier de heer Thieu Bongers), ergens in ’t veld 

aan de Veestraat op de grens van Heythuysen en Leveroy (de tractor werd speciaal net aan de goede 

kant van de gemeentegrens geparkeerd). 

 

De raad in oude samenstelling besloot in zijn laatste raadsvergadering van 29 maart tot 

toelating van de 25 raadsleden die voor de zittingstermijn van 2022-2026 waren benoemd 

én die hun benoeming hadden aanvaard. 

In de eerste vergadering van de raad in nieuwe samenstelling, op 30 maart, werden alle 25 

nieuwe raadsleden beëdigd door de burgemeester. 10 raadsleden legden de eed af en 15 

raadsleden de verklaring en belofte. 

 

Tijdelijke dubbelfunctie van raadslid en wethouder 

De wethouders S. Backus (RO) en M. Janssen (RO) vervulden bij aanvang van de zittings-

periode (30 maart), naast het zijn van raadslid, tevens tijdelijk nog de functie van wethou-

der op grond van hun benoeming vanuit de vorige zittingsperiode totdat op 14 juni een 

nieuw college werd benoemd, waarvan zij geen deel meer uitmaakten. 

Wethouder M. Graef vervulde dezelfde dubbelfunctie maar werd op 14 juni wél tot wethou-

der (her)benoemd; hij vervulde die dubbelfunctie totdat in zijn opvolging als raadslid werd 

voorzien in de raadsvergadering van 27 september. 

De in de vorige zittingsperiode tot wethouder benoemde P. Verlinden (SV) was niet ver-

kiesbaar als raadslid en bleef zijn wethouderfunctie tot en met 14 juni vervullen. 
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De ‘stemkanonnen’ bij gemeenteraadsverkiezing 2022 

In absolute zin Onder de niet-lijsttrekkers1 

J. Raemakers (D66) 1010 stemmen M. Wagemans (RO)   823 stemmen 

S. Backus (RO)   865 stemmen H. Sleven (SV)   403 stemmen 

M. Wagemans (RO)   823 stemmen R. van Heur (D66)   398 stemmen 

M. Graef (SV)   624 stemmen C. Franssen (SV)   331 stemmen 

H. van Helden (CDA)   597 stemmen L. Linssen (SV)   327 stemmen 

1. Lijst 6 Oos Leudal kende geen andere kandidaten dan de lijsttrekker. 

 

5 kandidaten haalden de kiesdeler (584,24 stemmen) 

J. Raemakers (D66) 1010 

S. Backus (RO)   865 

M. Wagemans (RO)   823 

M. Graef (SV)   624 

H. van Helden (CDA)   597 

 

Een kandidaat die ten minste 585 stemmen behaalde verwierf daardoor zelfstandig (mini-

maal) één volle zetel (voor z’n kandidatenlijst). 

 

25 kandidaten die niet de kiesdeler haalden 

maar wel de voorkeurstemmendrempel (147 stemmen) 

H. Glessner (PAL) 572 

C. Wetemans (OL) 436 

H. Sleven (SV) 403 

R. van Heur (D66) 398 

C. Franssen (SV) 331 

L. Linssen (SV) 327 

P. van Melick (CDA) 325 

D. Voermans (SV) 307 

H. Wijers (SV) 298 

A. Walraven (SV) 294 

P. Francot (RO) 288 

J. Nouwen (CDA) 288 

J. Custers (RO) 285 

P. Peeters (SV) 281 

E. Snijders (CDA) 281 

M. Janssen (RO) 242 

J. Geraats (CDA) 214 

G. Teeuwen (RO) 200 

C. Piepers (SV) 182 

R. Martens (D66) 178 

M. Bongers (CDA) 159 

J. Visser (CDA) 155 

C. Breukers (CDA) 155 

R. van Dijck (SV) 154 

E. Franzen (RO) 150 
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Een kandidaat die niet de kiesdeler haalde (en dus niet zelfstandig een raadszetel verwierf), 

maar wel minimaal 147 stemmen kreeg bij de verkiezing, kwam bij de zetelverdeling eer-

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

stond maar die de voorkeurstemmendrempel niet haalde. 

 

• 4 raadsleden haalden niet de voorkeurstemmendrempel maar werden op grond van de 

(hoge) plaats op de kandidatenlijst toch per 30 maart raadslid: L. Schouten (D66; 63 

stemmen), R. de Wit (D66; 91 stemmen), A. Kierkels (D66; 93 stemmen) en R. Ver-

heul (PAL; 91 stemmen). 

• 9 kandidaten haalden wel de voorkeurstemmendrempel maar werden toch geen raads-

lid. De redenen zijn per persoon verschillend: (a) de kandidatenlijst kreeg überhaupt 

geen zetel toegewezen, (b) benoeming niet aangenomen, (c) kandidatenlijst kreeg te 

weinig zetels toebedeeld, (d) lager geplaatsten haalden nog meer stemmen of (e) niet 

woonachtig in de gemeente. 

• 2 kandidaten, namelijk C. Piepers uit Baexem (SV; 182 stemmen, plaats 7 op de lijst) 

en D. Jimmink uit Ittervoort (CDA; 96 stemmen, plaats 3 op de lijst) werden op 5 juli 

raadslid en 1 kandidaat, namelijk T. Knubben (SV; 124 stemmen, plaats 4 op de lijst) 

pas op 27 september. 

 

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

noeming (op 14 juni) van de volgende drie raadsleden tot wethouder, respectievelijk: 

H. Wijers (SV), H. van Helden (CDA) en M. Graef (SV). 

Er werd ook 1 wethouder, namelijk R. Martens, van buiten de raad in die functie be-

noemd. 

 

0.2.  Coalitieonderhandelingen en coalitievorming 

Initiatief onderhandelingen bij Samen Verder 

Nadat op 21 maart het centraal stembureau van de gemeente de uitslag van de gemeen-

teraadsverkiezing van 16 maart officieel had vastgesteld nam de lijsttrekker van Samen 

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

gebruik in de gemeente Leudal wordt dat initiatief genomen door de politieke groepering 

die bij de verkiezingen de meeste stemmen heeft vergaard. 

 

Verkenningsfase  

In de eerste dagen heeft de heer Graef per in de gemeenteraad gekozen groepering twee 

verkennende gesprekken gevoerd, aan de tweede gesprekken heeft ook de griffier deel-

genomen. Op 7 april heeft verkenner Graef zijn ‘Rapport bevindingen verkenner’ uitge-

bracht. 

 

Informatiefase 

Vanaf 14 april zijn vertegenwoordigers van uitsluitend nog Samen Verder, CDA en D66 

t/m 19 mei, op één of twee dagen per week (met ondersteuning van de griffier), met  

elkaar in gesprek geweest om de thema’s te bespreken van een mogelijk coalitieakkoord 

+ over de omvang en verdeling van de wethouderformatie + over de namen van de  

kandidaat-wethouders + over een conceptportefeuilleverdeling. 
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Formatiefase 

Vanaf 20 mei startte de formatiefase waarin de (door de beoogde coalitiefracties en -

partijen tot formateur benoemde) heer Graef, tezamen met enkele vertegenwoordigers 

van die fracties en partijen, de puntjes op de i zette wat betreft het coalitieakkoord, het 

voeren van een gesprek met de burgemeester over de uitkomst van de onderhandelin-

gen, het tezamen met de griffier voorbereiden van de raadsvergadering waarin verklarin-

gen worden afgelegd over de onderhandelingen en het informeren van de raadsleden en 

de pers. 

 

0.3.  Risicoanalyse integriteit kandidaat wethouders 

Burgemeester D. Schmalschläger heeft, in de lijn van het ‘Reglement van orde raadsver-

gaderingen Leudal 2015’, het bureau Necker van Naem uit Utrecht op 29 april opdracht 

gegeven om een risicoanalyse integriteit uit te voeren naar de 4 kandidaat wethouders: 

de heer M. Graef en R. Martens (beiden al zittend wethouder), mevrouw H. Wijers (nog 

raadslid) en H. van Helden (nog raadslid). 

Bij haar brief aan de gemeenteraad van 13 juni heeft burgemeester D. Schmalschläger op 

hoofdlijnen verslag uitgebracht over de door het bureau Necker van Naem uitgevoerde 

werkzaamheden en een samenvatting gegeven van z’n bevindingen. 

Vanuit de verzamelde informatie en de gesprekken met de kandidaten heeft het bureau 

geen feiten en omstandigheden aangetroffen die een beletsel vormden voor de  

benoeming van de kandidaten als wethouder. Bij alle kandidaten heeft het bureau  

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

 

0.4.  Samen Verder + CDA + D66 vormen de coalitie /  

  Ronduit Open + Progressief Akkoord Leudal vormen de oppositie 

In de raadsvergadering van 14 juni hebben alle fracties verklaringen over de coalitieon-

derhandelingen kunnen afleggen. De fracties Samen Verder (7 zetels), CDA (5 zetels) en 

D66 (5 zetels) verklaarden de nieuwe coalitie te vormen met 17 van de 25 zetels. 

Daardoor vormen de fracties Ronduit Open (6 zetels) en Progressief Akkoord Leudal (2 

zetels) de oppositie. 

 

De coalitiefracties presenteerden hun coalitieakkoord voor de zittingsperiode 2022-2026 

onder de naam ‘Samen bouwen aan Leudal’. 

 

De gemeenteraad bepaalde, op voorspraak van de coalitiefracties: 

➢ het aantal te benoemen wethouders op 4; 

➢ de tijdbestedingsnorm voor de wethouderfuncties gezamenlijk op 3,9 fte,  

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

Samen Verder: 0,9 fte + ‘wethouder 3’, voor CDA: 1,0 fte + ‘wethouder 4’, voor D66: 

1,0 fte. 

 

Voor wethouder 1 kandideerde raadslid/wethouder M. Graef. Hij verkreeg 16 stemmen 

waarmee zijn benoeming een feit was. 

Voor wethouder 2 kandideerde raadslid H. Wijers-Van der Linden. Zij verkreeg 18 stem-

men waarmee haar benoeming een feit was. 

Voor wethouder 3 kandideerde raadslid H. van Helden. Hij verkreeg 16 stemmen waar-

mee zijn benoeming een feit was. 
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Voor wethouder 4 kandideerde niet-raadslid/wethouder R. Martens. Hij verkreeg 16 

stemmen waarmee zijn benoeming een feit was. 

 

Allen aanvaarden terstond hun benoeming. Voor de heer M. Graef en de heer R. Martens 

betekende dit een voortzetting van hun wethouderschap; voor de heer P. Verlinden, de 

heer S. Backus en de heer M. Janssen betekende dit de beëindiging van hun wethouder-

schap; voor mevrouw H. Wijers en de heer H. van Helden startte een geheel nieuwe  

functie. 

Raadsvoorzitter D. Schmalschläger beëdigde direct de benoemde wethouders. 

Wethouder H. van Helden legde de eed af, de drie overige wethouders de verklaring en 

belofte. 

 

Wethouder H. Wijers is de eerste vrouwelijke wethouder sinds het ontstaan van de ge-

meente Leudal in 2007. 

 

 

Het per 14 juni nieuwe college. 

V.l.n.r. wethouder Heleen Wijers-Van der Linden, wethouder Michel Graef, burgemeester 

        Désirée Schmalschläger, wethouder Huub van Helden en wethouder Robert Martens. 

 

0.5.  Afscheid van oud-wethouders  

Aansluitend aan de installatie van de nieuwe wethouders sprak de burgemeester woorden 

van dank uit aan de voormalige wethouders S. Backus en M. Janssen, die tevoren hadden 

aangegeven af te zien van een afscheidsreceptie omdat zij als raadslid in de gemeentelij-

ke politiek actief blijven. 
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   S. Backus    M. Janssen 

 

Op 16 juni werd in een speciale afscheidsreceptie, op een zonnig en warm binnenplein 

van het gemeentehuis, afscheid genomen van ex-wethouder P. Verlinden die de gemeen-

tepolitiek definitief verliet. Hij kreeg uit handen van de burgemeester het (tot dan gehei-

me) raadsbesluit van 7 juni tot toekenning van het ereburgerschap overhandigd in de 

vorm van een oorkonde inclusief de bijbehorende legpenning in zilver. 

 

 P. Verlinden 

 

De heer Verlinden was gedurende 5 perioden wethouder voor de duur van in totaal 17,4 

jaren: 

- voormalige gemeente Heythuysen: 2002-2006; 

- gemeente Leudal: 2007-2010, 2013-2014, 2014-2018 en 2018-2022. 

  Daarnaast was hij gedurende 7 perioden raadslid voor de duur van in totaal 11,2 jaren: 

- voormalige gemeente Heythuysen: 1994-1998 (1463 dagen), 1998-2002 (1430 dagen) 

  en 2002 (13 dagen); 

- gemeente Leudal: 2007 (2 dagen), 2010-2013 (1063 dagen), 2014 (62 dagen) en 2018  

  (62 dagen). 
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de nieuwe wethouders: v.l.n.r. (eerst boven) Michel Graef, Huub van Helden, Robert Martens en  

Heleen Wijers-Van der Linden 
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1.   Gemeenteraad, commissies en presidium 
 
1.1. De gemeenteraad 

 
1.1.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

Het presidium had voor het hele jaar 10 raadsvergaderingen gepland, waarvan 8 ‘norma-

le’ vergaderingen en 2 ‘bijzondere’ vergaderingen (30 maart i.v.m. installatie nieuwe 

raadsleden en 8 november i.v.m. vaststelling begroting).  

Uiteindelijk werden er niet op 10 maar op 11 avonden in totaal 11 raadsvergaderingen 

gehouden. De extra vergadering werd gehouden op 14 juni i.v.m. het aantreden van de 

nieuwe coalitie en de installatie van de nieuwe wethouders. 

 

 

29 maart. 

 

Vanwege de COVID-19 pandemie werd (alleen) de eerste raadsvergadering (15 februari) 

zonder publiek in de raadzaal gehouden en zaten de aanwezige raads- en collegeleden op 

minimaal de vereiste onderlinge afstand aan de vergadertafels of op de plaats waar  

normaal gesproken het publiek plaatsneemt. 

 

De kortste openbare raadsvergadering duurde 17 minuten (30 maart; de installatie van 

de nieuwe raadsleden), de langste vergadering duurde 4 uur en 35 minuten (8 november, 

de begrotingsvergadering), van de ‘normale’ vergaderingen duurde die van 26 april het 

kortst, namelijk 1 uur en 11 minuten en die van 13 december het langst, namelijk 4 uur 

en 7 minuten.  

Gemiddeld duurde een vergadering over het gehele jaar genomen 2 uur en 33 minuten. 
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Indien de heel korte, bijzondere vergadering van 30 maart wordt weggelaten duurde een 

vergadering gemiddeld 2 uur en 47 minuten. 

  

Overzicht afgelopen 10 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 zonder installatievergadering 

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

3 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. 

4 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. 

5 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. 

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

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

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

  gemiddelde. 
 
 

1.1.2 Gaande en komende leden 

 

• Gaande leden 

 

In de raadsvergadering van 29 maart werd van 12 van de 25 zittende raadsleden afscheid 

genomen omdat zij met ingang van de nieuwe zittingsperiode (30 maart) niet als raadslid 

zouden terugkeren. Dit betreffen:  

 
  

Jaar Aantal 

avonden 

Gemiddelde 

Vergaderduur3 

Absolute 

vergaderduur 

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 minuten4 25 uur + 18 minuten5 

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

2021 136  3 uur +  2 minuten6,7 36 uur + 33 minuten 

20221 102 2 uur + 47 minuten 28 uur +   7 minuten 
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Fractie Samen Verder: 

1. mevrouw Ellie van Tilburg (6,1 jaar raadslid van de gemeente Leudal): 

 

 

Ellie van Tilburg 
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2. mevrouw Anita van Vlodrop-Van Kempen (4,8 jaar raadslid van de toenmalige 

    gemeente Haelen + 13,8 jaar raadslid van de gemeente Leudal): 

 

Anita van Vlodrop (die al eerder een koninklijke onderscheid had gekregen). 

 

3. de heer Jan Engelen (1,2 jaar raadslid van de gemeente Leudal); 

 

Jan Engelen 
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4. de heer Jack Coolen (12,7 jaar raadslid van de toenmalige gemeente Hunsel + 7,8 jaar 

    raadslid van de gemeente Leudal). 

 

 

Jack Coolen (die al eerder een koninklijke onderscheiding had gekregen) 

 

Fractie Ronduit Open: 

5. de heer Berry Hermans (4,8 jaar raadslid van de toenmalige gemeente Heythuysen + 

    13,4 jaar raadslid van de gemeente Leudal); 

 

Berry Hermans (die geen koninklijke onderscheiding wilde verkrijgen) 
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6. de heer Evert Franzen (3,8 jaar raadslid van de gemeente Leudal). 

 

 

Evert Franzen 

 

Fractie CDA: 

7. de heer Rob Flinsenberg (7,3 jaar raadslid van de gemeente Leudal); 

 

Rob Flinsenberg 
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8. mevrouw Nadine Alofs (8,0 jaar raadslid van de gemeente Leudal). 

 

 

Nadine Alofs. 

 

Fractie D66: 

9. mevrouw Iris Schors (4,0 jaar raadslid van de gemeente Leudal). 

 

 

Iris Schors. 
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Fractie Progressief Akkoord Leudal: 

10. de heer Joost van der Stappen (3,0 jaar raadslid van de toenmalige gemeente Hunsel 

      + 10,9 jaar raadslid van de gemeente Leudal). 

 

 

Joost van der Stappen (die geen koninklijke onderscheiding wilde verkrijgen) 

 

Fractie VVD: 

11. de heer Jordi Vissers (4,0 jaar raadslid van de gemeente Leudal); 
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12. de heer Ad Thomassen (8,7 jaar raadslid van de toenmalige gemeente Haelen +  

     11 jaar raadslid van de gemeente Leudal). 

 

Daarnaast ontving de heer Thomassen, uit handen van de burgemeester, een koninklijke 

onderscheiding (op grond van artikel 14, eerste lid aanhef en sub c van het ‘Reglement op 

de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau). Hij werd benoemd 

tot lid in de Orde van Oranje Nassau. 

 

 

Ad Thomassen krijgt de versierselen opgespeld door de burgemeester. 

 

Anderen die, op grond van minimaal 12 jaar raadslidmaatschap, voor zo’n onderscheiding 

in aanmerking zouden kunnen komen hadden die al vanwege eerdere verdiensten of had-

den tevoren laten weten die onderscheiding niet te willen krijgen. 

 

Tijdens de raadsvergadering van 29 maart maakten twee in de raadzaal aanwezige teke-

naars een schets van alle raadsleden de raadsvoorzitter en de griffier. Zij kregen die 

schets als afscheidscadeau vanwege het afsluiten van de zittingsperiode 2018-2022. 

Het was voor sommigen wel zoeken geblazen naar hun eigen persoonlijke schets … 

 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007391&hoofdstuk=III&artikel=14&z=2010-10-10&g=2010-10-10
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007391&hoofdstuk=III&artikel=14&z=2010-10-10&g=2010-10-10
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• Komende leden 

 

In de raadsvergadering van 30 maart traden de 25 raadsleden aan voor de nieuwe zit-

tingsperiode. 

 

De nieuwe raadsleden 

 

 

v.l.n.r. Leo Schouten, Romy van Heur, Peter Francot, Rinke de Wit, Jort Raemakers, Thieu Bongers, 

Elle Snijders, Colette Franssen en Patty Peeters. 

 

Zeven personen waren nooit eerder raadslid geweest. Dit betreffen: 

 

Fractie Samen Verder: 

1. mevrouw Colette Franssen-Verlinden; 

2. mevrouw Patty Peeters-Severin; 

 

Fractie Ronduit Open: 

3. de heer Peter Francot; 
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Fractie CDA: 

4. mevrouw Elle Snijders. 

 

Fractie D66: 

5. mevrouw Romy van Heur; 

6. de heer Jort Raemakers; 

7. de heer Rinke de Wit. 

 

De raadsleden met al ervaring als raadslid 

 

De overige achttien personen waren op 29 maart nog (gedeeltelijk) raadslid in de vorige 

periode 2018-2022 of hun lidmaatschap dateert nog van daarvoor. Dit betreffen: 

 

Fractie Samen Verder: 

8. de heer Michel Graef (was en bleef uiteindelijk ook wethouder); 

9. de heer Leon Linssen; 

10. de heer Hen Sleven; 

11. de heer Dirk Voermans (behoorde in vorige periode tot de fractie D66); 

12. mevrouw Heleen Wijers-Van der Linden. 

 

Fractie Ronduit Open: 

13. de heer Stan Backus (bleef nog t/m 14 juni ook wethouder); 

14. de heer Jordi Custers 

15. de heer Mart Janssen bleef nog t/m 14 juni ook wethouder); 

16. mevrouw Gerry Teeuwen; 

17. de heer Thieu Wagemans. 

 

 

Thieu Wagemans legt (tussen links Jordi Custers en rechts Stan Backus)  de eed af ten overstaan 

van de burgemeester. 

  

Fractie CDA: 

18. de heer Thieu Bongers; 

19. de heer Huub van Helden; 

20. de heer Peter van Melick; 

21. de heer John Nouwen. 
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Fractie D66: 

22. de heer André Kierkels; 

23. de heer Leo Schouten. 

 

Fractie Progressief Akkoord Leudal: 

24. mevrouw Hilde Glessner; 

25. de heer Richard Verheul (vormde in vorige periode een eenmansfractie Leudal Sociaal 

      én daarvoor behoorde hij kort nog tot de fractie Ronduit Open). 

 

Nog meer nieuwe raadsleden, zonder ervaring 

 

Als gevolg van de benoeming van de raadsleden M. Graef, H. van Helden en H. Wijers-

Van der Linden tot wethouder in de raadsvergadering van 14 juni (de tot wethouder be-

noemde R. Martens werd van buiten de raad benoemd) diende te worden voorzien in drie 

vacatures binnen de raad. 

Twee vacatures konden worden vervuld in de raadsvergadering van 5 juli. Toen werden 

mevrouw Carole Piepers uit Baexem (in de vacature van mevrouw H. Wijers-Van der  

Linden; Samen Verder) en de heer Dirk Jimmink uit Ittervoort (in de vacature van de heer 

H. van Helden; CDA) toegelaten en beëdigd als raadslid. 

Eén vacature kon pas worden vervuld in de raadsvergadering van 27 september. Toen 

werd de heer Tim Knubben uit Ell (in de vacature van de heer M. Graef) toegelaten en 

beëdigd als raadslid. 

Zij hadden alle drie geen eerdere ervaring als raadslid opgedaan. 

 

Het totaal aan echt nieuwe raadsleden kwam daarmee op 10 personen. 

 

De raad van Leudal bestaat vanaf dan uit 7 vrouwen en 18 mannen. 

 

1.1.3   Wijzigingen in fractievoorzitterschap 

 

Beëindiging fractievoorzitterschap 

 

Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart eindigde per 30 maart het 

fractievoorzitterschap van: 

a. Ronduit Open, van de heer H. Hermans (de heer Hermans was niet verkiesbaar bij de 

verkiezingen); 

b. D66, van de heer A. Kierkels (een ander werd fractievoorzitter); 

c. Progressief Akkoord Leudal, van de heer J. van der Stappen (de heer Van der Stappen 

werd niet herkozen als raadslid bij de verkiezingen); 

d. VVD, van de heer R. Thomassen (de VVD deed niet met een kandidatenlijst mee bij 

de verkiezingen); 

e. Leudal Sociaal van de heer R. Verheul (Leudal Sociaal deed niet met een kandidaten-

lijst mee bij de verkiezingen); 

 

Bleven aan als fractievoorzitter 

 

Per 30 maart bleven de fractievoorzitters de heer L. Linssen (Samen Verder) en de heer 

H. van Helden (CDA) in die functie aan. 
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Nieuwe fractievoorzitters 

Per 30 maart traden de volgende nieuwe fractievoorzitters aan: 

a. van Ronduit Open, de heer S. Backus (was op dat moment ook nog even tevens  

wethouder); 

b. van D66, de heer J. Raemakers; 

c. van Progressief Akkoord Leudal, mevrouw H. Glessner. 

 

 Nog een wijziging als gevolg van wethouderbenoeming 

Als gevolg van de benoeming van fractievoorzitter de heer H. van Helden in de raadsver-

gadering van 14 juni tot wethouder heeft de CDA-fractie de heer P. van Melick per 15 juni 

tot haar nieuwe fractievoorzitter benoemd. 

 

1.1.4   Wijziging in waarnemend raadsvoorzitterschap 

 De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad, dat bepaalt artikel 9 van de  

 Gemeentewet. In de vorige zittingsperiode fungeerde raadslid de heer L. Linssen (Samen  

 Verder) als waarnemend raadsvoorzitter. 

 De raad heeft bij raadsbesluit van 5 juli het raadslid mevrouw P. Peeters-Severin (Samen 

 Verder), op grond van artikel 77 van de Gemeentewet, voor de duur van de zittings- 

 periode 2022-2026 aangewezen als vaste waarnemend raadsvoorzitter. Dat betekent dat 

 zij in geval van ‘verhindering of ontstentenis’ van de burgemeester de raadsvergadering 

 zal voorzitten. 

 

1.1.5   Presentie raadsleden en -fracties, raadsvoorzitter, collegeleden, griffier 

De aanwezigheid dit jaar van raadsleden en anderen, gedurende de 11 vergaderingen op 

11 avonden luidt als volgt (de getallen in de tweede kolom geven het aantal presenties 

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

dat ze hadden kunnen hebben): 

 Aantal  

presen-

ties 

2022 

 

Aantal presenties in procenten (%) 

  20221 2021 2020 2019 20181 2017 2016 2015 

Samen  

Verder 

71 op 

77 

92 95 91 95 93 93 91 97 

Ronduit 

Open 

61 op 

64 

95 99 

 

95 100 97 99 94 96 

CDA 54 op 

55 

98 99 98 91 98 96 89 93 

D66 50 op 

51 

98 98 96 97 97 89 96 100 

Progressief  

(Akkoord) 

Leudal 

22 op 

22 

100 96 94 92 100 100 100 100 

VVD 4 op 42 100 86 100 92 95 86 100 83 

Leudal  

Sociaal 

2 op 22 100 93 100 100 100 93 100 n.v.t. 

totaal 264 op 

275 

96 96 95 95 96 94 93 96 

1 Raad in oude én nieuwe samenstelling. 2. De fracties VVD en Leudal Sociaal maakten t/m 29 maart deel uit van de gemeenteraad, daarna niet meer. 
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Alle fracties waren in elk van de 11 raadsvergaderingen met één of meer raadsleden 

aanwezig. 

7 raadsleden (betreft allen in zittingsperiode 2022-2026) waren niet in elke raadsverga-

dering aanwezig. 

 

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

 

Het aantal presenties voor de raadsvoorzitter/burgemeester luidt 11/11 (100 %). 

Ook de griffier was in elke vergadering aanwezig (11/11; 100 %). 

 

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

- wethouder M. Graef:   10/10 (100 %); 

- wethouder H. van Helden:      6/ 6 (100 %); 

- wethouder R. Martens:    10/10 (100 %); 

- wethouder H. Wijers-Van der Linden:    5/ 6  (  83 %); 

- (ex-)wethouder P. Verlinden:     3/ 5  (  60 %); 

- (ex-)wethouder S. Backus:     3/ 5  (  60 %). 

- (ex-)wethouder M. Janssen:    5/ 5  (100 %) 

 

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. 

NB 3. Weliswaar waren er 11 raadsvergaderingen maar de wethouders hadden geen rol in 

         de installatievergadering van de raadsleden op 30 maart. 

 
1.1.6   Waarover is er zoal gesproken ? 

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

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

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

verzoek van het presidium), aan bod: 

 

1. Wijzigen Algemene verordening gemeente Leudal 

2. Vaststellen bestemmingsplan ‘Roligt 9 te Roggel’ 

3. Uiten wensen en bedenkingen oprichting van en deelname aan Stichting Risicobeheer 

    Veiligheidsregio's door Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo 

4. Afgeven verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning pluimveestal Aan de 

    Bergen 7 te Heythuysen 

5. Wijzigen Verordening onroerendezaakbelastingen 2022 

6. Voteren krediet realisatie Kindcentrum Leudal-West te Ittervoort 

7. Voteren krediet hybride werken 

8. Versterken financiële positie omroep 3ML/ML5 

9. Instemmen met plan eindtoestand en visie gebiedsontwikkeling Wijnaerden in  

    Buggenum en Neer + met concrete projectvoorstellen voor eerste fase herinrichting 

10. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake ventilatie in schoolgebouwen 

11. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake aanlevering van plastic  

     verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons 
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12. Bespreken motie vreemd 17.1 fracties Ronduit Open + CDA voorkomen scholensluiting 

13. Vaststellen zienswijze begrotingswijziging 2022-1 van Modulaire gemeenschappelijke 

      regeling sociaal domein Limburg-Noord te Venray 

14. Vaststellen bestemmingsplan ‘Aan de Heibloem 1 Heythuysen’ 

15. Toekennen bijdrage vanuit Gebiedsfonds Buggenumse veld voor realisatie project  

      wandel-, fiets- en ruiterroutes 

16. Beslissen omtrent toelating van nieuw benoemde raadsleden 

17. Afscheid van gemeenteraad en van een aantal raadsleden 

18. Beëdigen raadsleden 

19. Vaststellen Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Leudal 

      2022 

20. Vaststellen advies aan Commissariaat voor de media over aanwijzing Stichting Omroep 

      Leudal-Maasgouw als lokale media-instelling 

21. Voteren krediet voor vervanging humanresourcesmanagement (p&o) – systeem 

22. Verwerken saldi Decembercirculaire 2021 gemeentefonds 

23. Bespreken verzoek intrekking raadsbesluit 3 juli 2018 verleende verklaring van geen 

      bedenkingen windpark 'De Kookepan' te Neer 

24. Vaststellen bestemmingsplan ‘Uitbreiding Sportpark ’T Maasveld’ te Neer 

25. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag behoud basisonderwijs in kleine  

      kernen 

26. Toekennen ereburgerschap aan wethouder de heer P.H.G. Verlinden uit Grathem 

27. Vaststellen zienswijze over jaarverslag 2021, eerste begrotingswijziging 2022 +  

      ontwerpbegroting 2023 + meerjarenraming 2024-2026  gemeenschappelijke regeling 

      Omnibuzz te Sittard 

28. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2023 + meerjarenraming 2024-2026 van 

      de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord te Venray 

29. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijke regeling 

     Westrom te Roermond + Kennisnemen van voorlopige jaarrekening en -verslag 2021 

30. Inzetten restant rijkscoronagelden voor culturele sector Leudal 

31. Structureel voortzetten MensOntwikkelBedrijf Leudal 

32. Structureel verhogen subsidiebudget dorpsplatforms 

33. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2023 en over meerjarenraming 2024- 

     2027 van gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en  

     Waterschappen te Roermond 

34. Vaststellen zienswijze over voorlopige jaarrekening 2021 + over ontwerpbegroting 

      2023 van gemeenschappelijke regeling ‘Reinigingsdienst Maasland’ te Haelen 

35. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag om uitvoeringsmaatregelen van  

     Mobiliteitsplan op raadsniveau te bespreken 

36. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag gemeentelijke garantie provinciale 

      stimuleringsregeling Duurzaam Thuis in gevallen van energiearmoede 

37. Afleggen verklaringen door de fracties in verband met de gevoerde  

     coalitieonderhandelingen 

38. Benoemen en beëdigen van de wethouders 

39. Afscheid van wethouders 

40. Beslissen omtrent toelating raadsleden op door benoeming van wethouders uit de raad 

     vacant geworden raadszetels en beëdiging van die raadsleden 

41. Kennisnemen voorlopige jaarrekening 2021 + Vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 

      2023 gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette te Roermond 
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42. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijke regeling  

      Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo + Kennisnemen voorlopige jaarrekening en – 

      verslag 2021 

43. Vaststellen Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025 

44. Vaststellen Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026 Noord- en Midden-Limburg 

45. Vaststellen Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Leudal + 

      Vaststellen 14e begrotingswijziging 2022 

46. Vaststellen Jaarrekening 2021 en Jaarverslag 2021 gemeente Leudal + Bestemmen  

      rekeningresultaat 2021 + Instemmen meerjarenplanning grondexploitaties en  

      bijstelling kredieten + Toevoegen restantbedragen gecommitteerde reserve aan diverse 

      budgetten 2022 + Vaststellen 12e en 13e begrotingswijziging 2022 

47. Vaststellen 1e raadsrapportage 2022 + Vaststellen 8-tal mutaties reserves +  

      Aanpassen lijst subsidies voor 6-tal instellingen en bedrijven + Laten vrijvallen krediet  

      ict + Vaststellen 11e begrotingswijziging 2022 

48. Bepalen afvaardigingen in besturen gemeenschappelijke regelingen 

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

      voorzitters raadscommissies en (3) aanwijzen leden werkgeverscommissie raadsgriffie 

50. Instemmen met uitgangspunten kaderbrief 2023 – 2026 

51. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake landelijk en lokaal  

     stikstofvraagstuk 

52. Beslissen omtrent toelating raadslid op door benoeming van wethouder uit de raad  

      vacant geworden raadszetels en beëdiging van dat raadslid 

53. Wijzigen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Leudal 2015 

54. Vormen investeringskrediet aanschaf elektrische laadpalen bedrijfswagens 

55. Verwerken saldi Meicirculaire gemeentefonds 2022 

56. Vaststellen zienswijze begroting 2023 Regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord te 

      Roermond 

57. Vaststellen Participatiebeleid Omgevingswet gemeente Leudal 

58. Vaststellen lijst van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor advies  

      gemeenteraad nodig is bij aanvragen omgevingsvergunning 

59. In stand houden openbare scholen + Indienen verzoek toetreding tot  

      gemeenschappelijk orgaan Regeling Toezicht op het Primair Openbaar Onderwijs 

60. Instemmen met Zomernota 2023 - 2026 

61. Vaststellen Verordening bedrijveninvesteringszone winkelgebied Heythuysen 2023- 

     2027 

62. Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Leudal 2023 

63. Vaststellen Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen en accommodaties 

      2023-2026 

64. Vaststellen 2e raadsrapportage 2022 + Vaststellen 8-tal mutaties reserves +  

      Aanpassen lijst subsidies voor 4-tal instellingen en bedrijven + Voteren 2-tal kredieten 

      + Instellen gecommitteerde reserve + Vaststellen 17e begrotingswijziging 2022 

65. Beschikbaar stellen bijdrage voor project Buggenumse veld inzake akkervogelbeheer 

      2022 

66. Vaststellen Woonwagen- en standplaatsenbeleid 2022 gemeente Leudal 

67. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake armoede en  

      bestaanszekerheid 

68. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag opnemen binnenplanse  

      afwijkingsbevoegdheid vergunning stalling maximaal 15 caravans 

69. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzameling restafval +  

      incontinentiemateriaal bij appartementencomplexen 
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70. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag onteigening perceel grond in  

     gebiedsontwikkeling Wijnaerden te Buggenum 

71. Algemene beschouwingen bij de Programmabegroting 2023-2026 

72. Vaststellen Begroting 2023 + Vaststellen Meerjarenraming 2024-2026 + Vaststellen 

      Meerjarig investeringsprogramma 2023-2026 + Voteren kredieten jaarschijf 2023 

73. Afgeven (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning maatschap 

      Fruitbedrijf Heijnen, Roligt 7, Roggel voor bouwen loods + uitbreiden oppervlak  

      boerderijwinkel 

74. Vaststellen Treasurystatuut 2023 gemeente Leudal 

75. Verlenen toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te Sittard + 

      Vaststellen zienswijze over begrotingswijziging 2023-1 

76. Vaststellen Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Leudal 

      2023 

77. Vaststellen zienswijze over tweede begrotingswijziging 2022 Modulaire  

      gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord te Venray 

78. Benoemen voorzitter raadscommissie bestuur en middelen 

79. Toekennen bijdrage vanuit Gebiedsfonds Buggenumse veld voor realisatie project 

      bereikbaarheid en beleving Friedesse Molen te Neer 

80. Toekennen bijdrage vanuit Gebiedsfonds Buggenumse veld voor realisatie project  

      landschappelijke inpassing en inrichting terrein ‘De Klink’ te Buggenum als  

      landschappelijk-cultuurhistorisch en bio-divers belevings- en beweeggebied 

81. Vaststellen Verordening tot toekenning van een Erepenning van de gemeente Leudal 

82. Vaststellen Verordening rioolheffing 2023 + Vaststellen Legesverordening 2023 (incl. 

      tarieventabel) + Intrekken Verordening hondenbelasting 2022 + Vaststellen  

      Verordening onroerendezaakbelastingen 2023 + Vaststellen Verordening  

      afvalstoffenheffing 2023 (incl. tarieventabel) + Vaststellen Regeling kwijtschelding  

      gemeentelijke belastingen Leudal 2023 

83. Vaststellen zienswijze over begrotingswijziging 2022 Regionale uitvoeringsdienst  

      Limburg Noord te Roermond 

84. Vaststellen controleprotocol accountant onderzoek jaarstukken 2022 

85. Verwerken saldi Septembercirculaire gemeentefonds 2022 

86. Vaststellen Nota Reserves en Voorzieningen gemeente Leudal 2023-2026 

87. Vaststellen Delegatiebesluit Omgevingswet 

88. Vaststellen Beheerplan Groen en Wegen 2023-2026 + Voteren aanvullend krediet voor 

      2023 

89. Weigeren verzoek herziening bestemmingsplan Rijksweg 3a-5 te Baexem voor  

      transformatie en (ver)bouw naar drie appartementen en één bedrijfswoning 

90. Vaststellen Versnellingsagenda Wonen 2023-2025 

91. Bespreken moties vreemd aan de orde van de dag 'Verhogen inkomensgrens  

      minimabeleid naar 150 %' + 'Verhogen bijdrage aanvullende ziektekostenverzekering' 
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Deze 91 agendapunten kennen de volgende herkomst: 

 

Herkomst  Aantal Aantal %4 % 

College Voorstellen uit portefeuille 66  73  

 Burgemeester Schmalschläger   7  11 

 Ex-wethouder Verlinden    51    8 

 Ex-wethouder Backus    31    5  

 Ex-wethouder Janssen    71  11 

 Wethouder Graef  17  26 

 Wethouder Van Helden  152  23 

 Wethouder Martens   9  14 

 Wethouder Wijers-Van der Linden    32    5 

      

Burgemeester Agendapunten als bestuursorgaan  13   14  

 Met eigen raadsvoorstel  3  23  

 Met voorstel van griffier  5    38 

 Zonder raadsvoorstel  5    38 

      

Moties vreemd  123  13  

 totaal 91  100  

 1 De ex-wethouders Verlinden, Backus en Janssen waren in functie totdat in de raadsvergadering van 14 juni nieuwe wethouders werden benoemd en zij hun 

                       benoeming hadden aanvaard. 

2 De wethouders Van Helden en Wijers-Van der Linden zijn in functie sinds 14 juni. 

 3 Dit betreffen niet de aantallen ‘moties vreemd aan de orde van de dag’ maar het aantal keren dat een agendapunt daarover is opgevoerd. 

                   4 Dit is het percentage van het aantal (91) agendapunten. 

 

Ten opzichte van vorig jaar (2021) 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 2021). 

Let wel: door de nieuwe collegevorming, per 14 juni, zijn de wethouders Verlinden, Backus 

en Janssen afgetreden resp. zijn de wethouders Van Helden en Wijers-Van der Linden 

nieuw toegetreden. De wethouders Graef en Martens zijn aangebleven. 

 

• College:        -   7 raadsvoorstellen 

 

Portefeuillehouder burgemeester Schmalschläger:  -    1 raadsvoorstel 

Portefeuillehouder wethouder Graef:    -    9 raadsvoorstellen 

Portefeuillehouder wethouder Van Helden   + 15 raadsvoorstellen 

Portefeuillehouder wethouder Martens   +   6 raadsvoorstellen 

Portefeuillehouder Wijers-Van der Linden   +   3 raadsvoorstellen 

Portefeuillehouder (ex)wethouder Verlinden:  -  16 raadsvoorstellen 

Portefeuillehouder (ex)wethouder Backus:   -    5 raadsvoorstellen 

Portefeuillehouder (ex)wethouder Janssen:       verschil 0 

 

• Burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan: -     1 raadsvoorstel 

 

Hieronder leest u (over 4 jaren) welk collegelid een onderwerp van een motie vreemd aan 

de orde van de dag tot z’n portefeuille mag rekenen.   
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Agendapunten inzake moties1 vreemd aan de orde van de dag 

 Aantal 

Portefeuillehouder 2022 2021 2020 2019 

Burgemeester Schmalschläger 0 3 0 0 

Wethouder Graef 3 4 n.v.t. n.v.t. 

Wethouder Van Helden 3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Wethouder Martens 3 6 2 2 

Wethouder Wijers-Van der Linden 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Ex-burgemeester Verhoeven n.v.t. n.v.t n.v.t. 2 

Ex-wethouder Walraven n.v.t. 0 2 1 

Ex-wethouder Verlinden 1 2 1 0 

Ex-wethouder Backus 1 1 1 2 

Ex-wethouder Janssen 1 3 2 1 

totaal 14 19 8 8 

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

 

1.1.7  Besluitvorming gemeenteraad over raadsvoorstellen van het college 

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

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

zelfstandig bestuursorgaan voorgelegd voorstel, een door een raadsfractie voorgelegd  

initiatiefraadsvoorstel, 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 11 

avonden waarop 11 raadsvergaderingen werden gehouden lagen bij 66 (in 2021: 74) van 

de hiervoor 91 genoemde agendapunten collegevoorstellen ter besluitvorming voor. Over 

één raadsvoorstel werd niet gestemd (Treasury-statuut, raad 13 december). 

Over één raadsvoorstel (belastingverordening, raad 13 december) werd een 6-tal  

stemmingen gehouden omdat dat raadsvoorstel diverse deelvoorstellen bevatte. 

 

Bij de 70 stemmingen over 65 collegevoorstellen: 

➢ vonden er 60 (86 %) met unanieme stemmen (vóór, al dan niet geamendeerd) plaats. 

In 2021 bedroeg dat aantal eveneens: 60 (was toen: 73 %); 

➢ vonden 13 van die 60 unanieme stemmingen plaats nadat eerst het collegevoorstel was 

geamendeerd; 

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

In 2021 bedroeg dat aantal ook 3; 

➢ stemden bij 2 raadsvoorstellen van het college één of meer coalitiefracties (unaniem of 

gedeeltelijk) tegen het collegevoorstel (in 2021: 13 keer); 

➢ werd geen enkele keer een voorstel van het college verworpen (in 2021: 2 keer); 

➢ stemde 1 keer een fractie niet unaniem (in 2021: 7 keer), namelijk de fractie D66 in de 

raadsvergadering van 15 februari bij het agendapunt ‘Afgeven verklaring van geen be-

denkingen omgevingsvergunning pluimveestal Aan de Bergen 7 te Heythuysen’. 
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In de tabellen hieronder leest u per fractie hoe vaak een fractie voor of tegen een (geamendeerd) 

raadsvoorstel stemde. 

Legenda: 

Voor = voor een raadsvoorstel van het college 

Voor-G = voor een geamendeerd raadsvoorstel van het college 

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

Tegen = tegen een raadsvoorstel van het college 

Tegen-G = tegen een geamendeerd raadsvoorstel van het college 

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

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

dan niet geamendeerd) 
Voor en tegen bij 701 stemmingen over raadsvoorstellen van het college: 

 

 Voor Voor-

G 

Voor-

Totaal 

% 

voor 

Tegen Tegen-

G 

Tegen-

Totaal 

% 

tegen 

Totaal 

stemmingen 

Samen Verder 55 15 70 100 0 0 0 0 70 

Ronduit Open 49 13 62 89 6 2 8 11 70 

CDA 55 15 70 100 0 0 0 0 70 

D66 54 15 69 99 2 0 2 3 711 

Progressief Akkoord 

Leudal 

50 15 65 93 5 0 5 7 70 

1 De fractie D66 stemde gesplitst bij het raadsvoorstel 4 (1 voor,2 tegen), rekenkundig komt er in deze tabel één stemming voor die fractie bij. 

 

Stemmingen over raadsvoorstellen van het college 

 Voor Tegen 

 2022 2021 2020 2019 2022 2021 2020 2019 

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

Ronduit Open 89 % 93 % 100 % 97 % 11 % 7 % 1 % 3 % 

CDA 100 % 87 % 90 % 95 % 0 % 13 % 10 % 5 % 

D66 99 % 94 % 100 % 100 % 3 % 6 % 0 % 3 % 

Progressief  

Akkoord Leudal 

93 % 86 % 88 % 85 % 7 % 14 % 15 % 15 % 

VVD n.v.t. 86 % 88 % 88 % n.v.t. 14 % 12 % 12 % 

Leudal Sociaal n.v.t. 84 % 89 % 88 % n.v.t. 16 % 11 % 12 % 
 

 

NB. De coalitie wordt/werd gevormd door: 

➢ in 2022: Samen Verder + Ronduit Open + D66 (van 1 januari t/m 14 juni) én Samen Verder + 

CDA + D66 (van 14 juni t/m 31 december) 

➢ In 2021: Samen Verder + Ronduit Open + D66 

➢ In 2020: Samen Verder + Ronduit Open + D66 

➢ In 2019: Samen Verder + Ronduit Open + D66 

 

1.1.8  Ingekomen stukken 

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

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

- te worden doorgeleid voor behandeling in bijvoorbeeld een raadscommissievergadering 

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

onderscheiden, namelijk (a) stukken afkomstig van het college, van individuele collegele-
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den dan wel van de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan en (b) overige stukken 

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

 

Herkomst ingekomen stukken Aantal % 

College, collegeleden, burgemeester 120 29 

Burgers, bedrijven, verenigingen, overige 292 71 

totaal 412 100 

 

 In 2021 bedroegen de aantallen: 179 collegestukken etc. (29 %) en 433 overige 

ingekomen stukken (71 %). 

Opvallend is dat het percentage van afkomst van de stukken (29% en 71%) exact gelijk is  

gebleven maar dat de aantallen stukken dit jaar aanzienlijk lager zijn dan die van 2021 (59  

collegestukken minder en 141 overige stukken minder). 

 
1.1.9  Amendementen en moties 

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

ren de raad 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’). 

1.1.9.1  Amendementen 

Er werden 25 stemmingen (in 2021: 23) over amendementen uitgebracht. 

18 amendementen werden aangenomen en 5 werden verworpen. 

Er werden ook 3 amendementen, gehoord hebbende de beraadslagingen, ingetrokken én 

werden 2 amendementen aangehouden omdat de stemmen staakten (evenveel voor- als 

tegenstemmers). 
 

Fractie Aantal pogingen om raads-

voorstellen (met andere  

fracties) te amenderen1 

Waarvan 

geslaagd 

Waarvan 

niet geslaagd 

Samen Verder 6 6 0 

Ronduit Open 10 5 5 

CDA 5 4 1 

D66 4 2 2 

Progressief Akkoord 

Leudal 

3 2 1 

VVD 0 0 0 

Leudal Sociaal 1 1 0 

Griffier, via presidium2 8 7 1 

1. Ingetrokken en aangehouden amendementen zijn in deze tabel niet verdisconteerd. 

2. Dit betroffen alle amendementen met dezelfde strekking: de per 1 juli gewijzigde regelgeving voor 

gemeenschappelijke regelingen; de griffiers van Midden-Limburg spraken af via hun presidia voor 

te stellen deze bijzondere amendementen (want niet afkomstig vanuit de raad) in te dienen. 

 

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

 

1.1.9.2  Moties 

Er werden 34 moties ingediend: 20 moties bij raadsvoorstellen +14 moties ‘vreemd’ (die 

dus losstaan van raadsvoorstellen). 



   

 
38 

8 gewone moties werden gehoord de beraadslagingen ingetrokken + voor 4 moties vreemd 

gold hetzelfde. 

Dus werd 22 moties in stemming gebracht: 

- 7 gewone moties én 3 moties vreemd werden aangenomen; 

- 5 gewone moties en 7 moties vreemd werden verworpen. 

 

Moties bij raadsvoorstellen 

 

Fractie Aantal moties 

bij raadsvoorstellen  

(mede) ingediend 

Waarvan 

aangenomen 

Waarvan 

Verworpen /  

ingetrokken /  

aangehouden 

Samen Verder 3 3 0 

Ronduit Open 6 2 4 

CDA 3 3 0 

D66 3 3 0 

Progressief Akkoord 

Leudal 

1 0 1 

VVD 0 0 0 

Leudal Sociaal 0 0 0 

 

Moties vreemd 

 

Fractie Aantal ‘moties 

vreemd’ (mede) 

ingediend 

Waarvan 

aangenomen 

Waarvan 

Verworpen /  

ingetrokken /  

aangehouden 

Samen Verder 3 2 1 

Ronduit Open 8 2 6 

CDA 5 3 2 

D66 3 2 1 

Progressief Akkoord 

Leudal 

3 2 1 

VVD 0 0 0 

Leudal Sociaal 0 0 0 

 

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

 

Aan het einde van het jaar zijn nog 16 moties (in 2021: 20) als niet afgehandeld te be-

schouwen: 1 uit 2017, 1 uit 2018, 2 uit 2020, 5 uit 2021 en 7 uit 2022. 

 
1.1.10 Ervaring als raadslid 

De ervaring die de huidige 25 raadsleden als raadslid van de gemeente Leudal (dus vanaf 1 

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

dit jaar) 5,3 jaar, uiteenlopend van minimaal 3,4 jaar (D66) tot maximaal 6,8 jaar  

(Progressief Akkoord Leudal). 

 

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 
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fractie iets meer. Gemiddeld is die ervaring 7,2 jaar, uiteenlopend van gemiddeld 4,2 jaar 

(D66) tot gemiddeld 10,0 (Ronduit Open).  

 

 Aantal leden 

in de fractie 

ultimo 2022 

Gemiddeld aantal  

jaren ervaring fractie-

leden als raadslid1 

Gemiddeld aantal jaren 

ervaring fractieleden als 

raadslid binnen Leudal2 

  1jan22 31dec22 1jan22 31dec22 

Samen Verder 7 15,5 8,6 9,5 5,1 

Ronduit Open 6 13,6 10,0 9,5 6,5 

CDA 5 7,4 5,3 7,4 5,3 

D66 5 7,7 4,2 6,4 3,4 

Progressief  

Akkoord Leudal 

2 8,7 6,8 7,2 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). 

In rood zijn ex-raadsleden geduid. 

 

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 16,0 1.   J. (Jo) Beeren  39,5 

  2.   L. (Leon) Linssen 15,8 2.   P. (Pieter) van Melick 35,5 

  2.   P. (Peter) van Melick 15,8 3.   G. (Sjra) Vermeulen 34,4 

  4.   A. (Anita) van Vlodrop 13,8 4.   H. (Hen) Sleven 32,4 

  5.   H. (Berry) Hermans 13,4 5.   G. Gerrit) van Heusden 32,3 

  6.   H. (Hen) Sleven  12,8 6.   M. (Thieu) Wagemans 31,9 

  7.   A. (André) Kierkels 12,8 7.   W. (Wim) Schreurs 31,8 

  8.   H. (Heleen) Wijers 12,3 8.   W. (Wiel) van Heugten 27,5 

  9.   M. (Ria) Teluij 12,2 8.   G. (Sjra) van Horne 27,5 

10.   R. (Ad) Thomassen 11.0 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 2022. 

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 2022. 

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

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

 

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

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

binnen de gemeente Leudal. 

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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In blauw zijn ex-wethouders geduid. 

 

Top 10 aantal jaren wethouder 

binnen Leudal1 

Jaren Top 10 aantal jaren wethouder 

vanaf zittingsperiode 1958-19622 

Jaren 

1.   P. (Piet) Verlinden 12,6 1.   A. (Arno) Walraven 20,7 

2.   A. (Arno) Walraven 9,9 2.   P. (Piet) Verlinden 17,4 

3.   M. (Mart) Janssen 6,9 3.   H. (Hen) Sleven 15,7 

4.   S. (Stan) Backus 6,2 4.   J. (Jo) Beeren 12,3 

5.   P. (Paul) Vogels 4,7 5.   J. (Jo) Smolenaars   7,6 

6.   R. (Robert) Martens 4,6 6.   M. (Mart) Janssen   6,9 

7.   H. (Huub) van Bogget 3,2 7.   S. (Stan) Backus   6,2 

7.   P. (Pieter) Jeurgens 3,2 8.   P. (Paul) Vogels   6,0 

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

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

10. J. (Jo) Smolenaars 2,9   

 

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

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

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

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

    gemeente. 

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

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

 

1.1.11 Leeftijd raadsleden 

De gemiddelde leeftijd van de 25 raadsleden bedraagt aan het einde van dit jaar 52,0  

(2021: 55,3 jaar). 

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

de hele getallen): fractie Progressief Akkoord Leudal: 79 jaar (2021: 62), fractie Ronduit 

Open 56 jaar (2021: ook 56), fractie D66 49 jaar (2021: 48 jaar), fractie Samen Verder 48 

jaar (2021: 62) en fractie CDA 45 jaar (2021: ook 45). 

  

Leeftijdsklasse Aantal raadsleden 

ultimo 2022 

Aantal raadsleden 

ultimo 2021 

Jonger dan 20 jaar 0 0 

20 t/m 29 jaar 3 4 

30 t/m 39 jaar 4 1 

40 t/m 49 jaar 5 3 

50 t/m 59 jaar 3 6 

60 t/m 69 jaar 6 7 

70 jaar en ouder 4 4 

 

  



   

 
41 

1.1.12 Aanwezigheid publiek 

Op de 11 avonden, waarop een openbare raadsvergadering werd gehouden, bedroeg het 

aantal publieke belangstellenden (inclusief ambtenaren en pers) minimaal 2 (26 april) en 

maximaal 26 (14 juni). Op één avond, 15 februari, mocht geen publiek aanwezig zijn i.v.m. 

de coronavirus maatregelen. 

In totaal bedroeg het aantal 116 belangstellenden, een gemiddelde van bijna 11 per avond  

 

 In de tabel een overzicht van de laatste 10 jaren. 

 

Jaar Gemiddelde aanwezig-

heid publiek per avond 

2013 26 

2014 40 

2015 26 

2016 24 

2017 36 

2018 28 

2019 31 

2020 n.v.t.1 

2021 n.v.t.1 

2022 11 

1. ‘n.v.t.’ omdat vanwege coronavirus maatregelen vrijwel geen publiek in de raadzaal kon worden  

toegestaan 

 

Over deze 10 jaren van 2013 t/m 2022 gemiddeld 28 personen per avond. 

 

1.1.13  Uitzendingen raadsvergaderingen 

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

verspreid. 

Lokale tv + Internet 

De lokale omroep 3ML uit Heythuysen (samenwerkende met RTV Roermond onder de vlag 

van ML5) verzorgt live uitzendingen van de openbare raadsvergaderingen.  

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. 

 
  

https://www.ml5.nl/ontvangst/
https://channel.royalcast.com/leudal
https://channel.royalcast.com/leudal
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Hoeveel bekijks  

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

• Internet: De kijkcijfers, per ultimo 2022, 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 - 2022 kan de komende jaren nog oplopen). 

 

Raad Live kijkers1  Achteraf kijkers 

  Aantal personen 

webcast achteraf 

minimaal  

1 minuut bekeken 

Aantal personen 

dat player heeft 

geopend 

15 februari 78 155 598 

29 maart 28 82 340 

30 maart (installatie raad) 50 124 424 

26 april 27 80 320 

7 juni 20 68 315 

14 juni 55 110 500 

5 juli 40 106 455 

27 september 49 95 439 

1 november 49 106 488 

8 november (begroting) 64 109 425 

13 december 39 69 308 

totaal 499 1104 4612 

gemiddeld 45 100 419 

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

 

 

Jaar Gemiddeld aantal live 

kijkers via internet 

2016 27 

2017 40 

2018 38 

2019 43 

2020 140 

2021 79 

2022 45 

 

Dit jaar is het aantal live kijkers terug op het niveau van vóór de coronapandemie (2020-

2021), toen veelal geen publiek in de raadzaal aanwezig mocht zijn. 

In 2020 was het aantal live kijkers relatief hoog t.o.v. de andere jaren; de oorzaak daarvan 

is hoofdzakelijk gelegen in het feit dat als gevolg van de coronapandemie de raadsvergade-

ringen (met ingang van 28 april 2020) digitaal plaatsvonden en de deelnemers (raads- en 

collegeleden), ambtenaren en kijkers thuis vanwege de onzekerheden en onbekendheden 

diverse apparaten inschakelden (desktop, laptop, tablet, telefoon) om daarop ‘voor de  

zekerheid’ de live-uitzending te kunnen volgen. 
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1.1.14  Kosten tv- en internetuitzendingen 

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

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

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

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

maken. 

 

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

Company Webcast, een bedrag geraamd van € 30.000.  

 

De werkelijke kosten bedroegen € 23.676: 

 

• Voor omroep ML5  € 9.375 opgebouwd als volgt: 

➢ Uitzenden 11 raadsvergaderingen (waarvan 2 zonder cameraregisseur) 

 

• Voor Company Webcast  € 11.262, opgebouwd als volgt: 

➢ Jaarlijks abonnement + Gebruiksrecht decoder + Ondertiteling achteraf +  

Archief videobeelden 

 

• Voor Foxx AV Roermond  € 3.039, opgebouwd als volgt: 

➢ Twee jaar Dicentis Software Maintenance 

➢ Drietal reparatiewerkzaamheden aan camera-instellingen, software-instellingen 

 

Alle bedragen zijn exclusief btw. 

 

 In de tabel een overzicht van de laatste 10 jaren. 

 

Jaar Kosten tv- en internetuitzen-

dingen raadsvergaderingen 

2011 € 33.877 

2012 € 31.470 

2013 € 35.750 

2014 € 40.542 

2015 € 32.500 

2016 € 39.6751 

2017 € 35.665 

2018 € 27.135 

2019 € 33.217 

2020 € 27.502 

2021 € 28.736 

2022 € 23.676 

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.  
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1.1.15  Samenstelling gemeenteraad 

De samenstelling van de gemeenteraad wijzigde flink als gevolg van de gemeenteraads-

verkiezingen van 16 maart: 

➢ Op 29 maart was de raad voor het laatst in oude samenstelling in vergadering bijeen; 

➢ Op 30 maart traden 13 van de 25 ‘oude’ raadsleden opnieuw aan, aangevuld met 12 

nieuwe raadsleden; 

➢ Als gevolg van de benoeming op 14 juni van 3 raadsleden tot wethouder traden op 5 

juli (2 raadsleden) en 27 september (1 raadslid) nog eens 3 geheel nieuwe raadsleden 

tot de raad toe. 

➢ Met uiteindelijk 15 van de 25 nieuwe raadsleden bedraagt het aandeel nieuwe raadsle-

den 60% t.o.v. 29 maart. 

➢  

 

 

Op de foto (genomen op 5 juli) 22 van de 25 leden van de gemeenteraad, alsmede raads-

voorzitter burgemeester Schmalschläger.  

 

Achterste rij, van links naar rechts:  

Jordi Custers, Dirk Jimmink, Leo Schouten, Dirk Voermans, Mart Janssen, Thieu Wagemans,  

Hen Sleven, Leon Linssen, Rinke de Wit, Thieu Bongers en Carole Piepers. 

 

Voorste rij, van links naar rechts: 

Gerry Teeuwen, Stan Backus, Patty Peeters, John Nouwen, Hilde Glessner, (burgemeester /  

raadsvoorzitter) Désirée Schmalschläger, Romy van Heur, Richard Verheul, Jort Raemakers,  

André Kierkels, Elle Snijders en Peter van Melick. 

 

  



   

 
45 

Op de groepsfoto ontbreken de raadsleden Colette Franssen, Peter Francot en Michel Graef 

(welke laatste tijdelijk, t/m 27 september, een dubbelfunctie had als wethouder én  

raadslid). 

 

      

    Colette Franssen                         Peter Francot                 Michel Graef 

 
 

            
 
            Op 27 september werd Tim Knubben beëdigd in de vacature die ontstond doordat raadslid Michel Graef 
            werd (her)benoemd tot wethouder. 
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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  

dinsdagen) en de commissie bestuur en middelen (vergadert op woensdagen). Deze 

commissies 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  

formule: per twee raadsleden in een raadsfractie één commissielid per raadscommissie 

met een maximum van drie commissieleden per raadscommissie en een minimum van 

één commissielid per raadscommissie. 

Op grond van die formule zijn, in de huidige samenstelling, per raadscommissie 11  

commissieleden toegestaan. 

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

wie commissielid wordt en bepaalt ook wie eventueel waarneemt. 

 

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

grond van artikel 82, vierde lid, uit z’n midden komen (op 3 november 2020 heeft de 

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

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

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

de plenaire behandeling op 29 maart 2021 aangehouden, mogelijk wordt die in maart 

2023 voortgezet). 

 

Een commissievoorzitter is niet tevens lid van de commissie. 

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

 

Ultimo 2022 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 1 2 2 1 

Ronduit Open 2 1 2 1 1 1 

CDA 1 1 2 0 1 0 

D66 0 2 0 2 1 1 

Progressief Akkoord 

Leudal 

1 0 0 1 0 1 

subtotaal 5 6 5 6 5 4 

totaal 11 11 91 

 
1. De fracties Ronduit Open + CDA kennen ultimo dit jaar elk één 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
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35397_initiatiefvoorstel_van_den
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Commissie Gemiddelde  

vergaderduur 

Absolute 

vergaderduur 

Commissie sociaal 2 uur + 10 minuten 16 uur +  58 minuten 

Commissie fysiek 2 uur + 47 minuten 22 uur +   9 minuten 

Commissie bestuur 

en middelen 

1 uur + 32 minuten 13 uur + 28 minuten 
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1.2.1. Commissie sociaal 

 

1.2.1.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

Er werd op 8 avonden, in de raadzaal, een openbare commissievergadering gehouden.  

De kortste vergadering duurde 1 uur en 4 minuten (17 oktober), de langste vergadering 

duurde 2 uur en 31 minuten (23 mei).   

Over geheel het jaar duurde een vergadering gemiddeld 1 uur en 51 minuten.  

In absolute zin heeft de commissie dit jaar 14 uur en 50 minuten vergaderd. 

 

Overzicht over 10 jaren 

 

Jaar Gemiddelde vergaderduur Absolute vergaderduur 

2013 2 uur+  48 minuten 22 uur + 20 minuten 

2014 2 uur + 35 minuten 18 uur + 10 minuten 

2015 2 uur + 53 minuten 26 uur +   0 minuten 

2016 2 uur + 51 minuten 19 uur + 59 minuten 

2017 2 uur +   4 minuten 18 uur + 40 minuten 

2018 1 uur + 37 minuten 12 uur + 55 minuten 

2019 1 uur + 50 minuten 14 uur + 40 minuten 

2020 1 uur + 32 minuten   9 uur + 10 minuten 

2021 1 uur + 38 minuten        13 uur +   0 minuten 

2022 1 uur + 51 minuten 14 uur + 50 minuten 

2013-2022 2 uur + 10 minuten 16 uur + 58 minuten (gem.) 

 

1.2.1.2. Gaande en komende leden 

Per 30 maart is een nieuwe zittingstermijn (2022-2026) aangebroken voor de raadsleden. 

In tegenstelling tot raadsleden blijft de benoeming van een commissielid daardoor  

ongewijzigd tenzij een fractie die benoeming intrekt of een commissielid zelf aangeeft het 

commissielidmaatschap te beëindigen of een politieke groepering is niet langer meer  

vertegenwoordigd in de raad. 

 

• Gaande leden 

 

Per 30 maart:  

- niet-raadslid de heer J. Engelen uit Roggel (Samen Verder) 

- ex-raadslid mevrouw A. van Vlodrop (Samen Verder); 

- niet-raadslid mevrouw J. van Bakel uit Ell (Ronduit Open); 

- niet-raadslid de heer J. van den Beuken uit Neeritter (CDA); 

- niet-raadslid de heer P. Beerens uit Ittervoort (Progressief Akkoord Leudal); 

- niet-raadslid mevrouw M. Ouwerkerk uit Heythuysen (VVD); 

- raadslid de heer R. Verheul (Leudal Sociaal). 

 

Per 11 april:  

ex-raadslid mevrouw I. Schors (D66). 

 

Per 16 mei:  

niet-raadslid mevrouw M. Bultman uit Heythuysen (commissielid Ronduit Open). 

 

Per 12 september:  

niet-raadslid de heer J. Visser uit Kelpen-Oler (commissielid CDA). 
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Komende leden 

 

Per 30 maart: 

- raadslid mevrouw P. Peeters (Samen Verder); 

- raadslid de heer J. Custers (Ronduit Open); 

- raadslid de heer D. Jimmink (CDA); 

- raadslid mevrouw H. Glessner (Progressief Akkoord Leudal). 

 

Per 23 mei:  

- niet-raadslid mevrouw W. Koning uit Horn (Samen Verder); 

- niet-raadslid de heer P. Parren uit Heythuysen (D66); 

- niet-raadslid de heer P. Voermans uit Heythuysen (D66). 

 

Per 9 juni:  

raadslid de heer M. Janssen (Ronduit Open). 

 

Per 17 oktober: 

niet-raadslid mevrouw J. van de Kruijs uit Roggel (CDA). 

 

Nieuwe voorzitter en waarnemend voorzitter 

    Bij raadsbesluit van 5 juli is raadslid mevrouw C. Piepers (Samen Verder) benoemd tot 

    voorzitter van de commissie sociaal in de plaats van mevrouw N. Alofs (CDA) die bij de 

    gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart niet herkies was als raadslid. 

    NB. Een voorzitter is geen lid van de commissie. 

 

    In haar vergadering van 12 september heeft de commissie sociaal raads- en commissielid 

    mevrouw H. Glessner (Progressief Akkoord Leudal) aangewezen als plaatsvervangend 

    commissievoorzitter. 

 

1.2.1.3. Presentie 

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

commissievergadering werd gehouden, luidt als volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle politieke groeperingen waren in elke commissievergadering door een commissielid of 

een waarnemer vertegenwoordigd, behalve de VVD en Leudal Sociaal (beide op 7maart). 

Totaal kwam de presentie van de commissieleden (inclusief hun waarnemers) uit op 85 % 

(75 van 88 maximaal mogelijke presenties). 

 

Het aantal presenties voor de commissievoorzitter luidt 100 % (5/5). 

 presenties in commissie sociaal 

Samen Verder 21 van 24 (  88 %), 2x waarnemer 

Ronduit Open 17 van 22 (  77 %), 2x waarnemer 

CDA 13 van 16 (  81 %), 1x waarnemer 

D66 14 van 14 (100 %) 

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

VVD   1 van   2 (  50 %) 

Leudal Sociaal   1 van   2 (  50 %) 
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Daarnaast zijn 3 vergaderingen waarnemend voorgezeten door een raadslid omdat de 

oude voorzitter geen raadslid meer was en dus geen commissievoorzitter meer kon zijn + 

de raad nog geen nieuwe voorzitter had benoemd. 

 

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

 

Van de zes resp. vijf collegeleden wordt niet per se verwacht dat zij elke commissie-

vergadering 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 werden/worden vanwege die portefeuilleverdeling normaal gesproken 

bijgewoond door ex-wethouder M. Janssen maar geregeld ook door ex-wethouders  

S. Backus, wethouder H. van Helden, wethouder R. Martens en wethouder Wijers. 

 

Hun presentie was dit jaar als volgt:  

• ex-wethouder Janssen was 4 van de 4 keer aanwezig; 

• ex-wethouder Backus was 4 van de 4 keer aanwezig; 

• wethouder Van Helden was 4 van de 4 keer aanwezig; 

• wethouder Martens was 7 van de 8 keer aanwezig; 

• wethouder Wijers was 2 van de 4 keer aanwezig. 

 

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

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

 neming wordt dat als een presentie gerekend. 

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

 gerekend. 

 

1.2.1.4. Waarover is er zoal gesproken ? 

In commissievergaderingen worden standaard de raadsvoorstellen voor besproken. Voor 

een overzicht daarvan zie paragraaf 1.1.4.  

Tevens stuurde toenmalig wethouder M. Janssen en daarna wethouder H. van Helden  

telkens een nieuwsbrief met actuele zaken naar de commissie in de vorm van een nieuws-

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

stellen. 

 

Daarnaast sprak de commissie sociaal in hoofdzaak over de volgende 19 onderwerpen: 

1. Terugkoppeling vanuit werkgroep behoud basisscholen (regelmatig terugkerend 

    onderwerp) 

2. Presentatie gemeente Peel en Maas over project ‘Hendig’ 

3. Collegemededeling met voortgangsbericht uitvoeringsplan ‘Met veerkracht uit de crisis’ 

4. Portefeuillehoudermededeling over financieel zorgverlener PLAN groep te Culemborg 

5. Presentatie kinderen uit Neeritter voor verkrijging skatebaan 

6. Gemeenschapshuis De Postkoets in Horn 

7. Realiseren Integraal Kind Centrum Leudal-West in Ittervoort (regelmatig terugkerend 

    onderwerp) 

8. Realiseren sportpark ’t Maasveld in Neer 

9. Onderzoek vervroegde fusiestappen basisscholen Haler, Hunsel, Ittervoort, Neeritter 

10. Overdrachtsdocument sociaal domein 

11. Presentatie sociaal evenwicht 

12. Enkele actualiteiten rondom accommodaties 

13. Armoedebeleid en bestaanszekerheid 
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14. Nationaal programma onderwijs 

15. Stand van zaken gemeenschapsaccommodaties 

16. Presentatie over armoede- en minimabeleid 

17. Stand van zaken toeslagaffaire kinderopvang 

18. Brief Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier te Heythuysen met verzoek 

      aan gemeente afstand te bewaren tot proces openhouden school Buggenum 

19. Rapportage Jeugdhulp Midden-Limburg West 1e halfjaar 2022 

 

1.2.1.5. Inspreken door derden 

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

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

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

genheid niet worden gegeven.  

 

In 2 van de 8 commissievergaderingen (2x op 11 april en 1x op 23 mei) is door in totaal 3 

personen ingesproken. Het betrof de volgende 2 onderwerpen: 

- stand van zaken Postkoets Horn (2x); 

- stand van zaken ’t Maasveld Neer. 

 

1.2.1.6. Publiek, ambtelijke ondersteuning en externen 

Bij alle 8 vergaderingen was in de vergaderzaal publiek aanwezig. In totaal kwamen 34 

personen kijken en luisteren (= gemiddeld 4 personen). 

Daarnaast volgden 174 personen de videobeelden van de vergadering via internet  

(= gemiddeld 22 personen). 

Ook zijn geregeld ambtenaren of externe deskundigen aanwezig om op verzoek van een 

portefeuillehouder of van de commissie een presentatie te geven of om antwoorden te ge-

ven op vragen. 

 

datum fysiek publiek digitaal publiek ambtenaren externen 

31 januari 5 26 2 0 

7 maart  1 15 1 2 

11 april 10 23 2 0 

23 mei 8 34 3 2 

20 juni 2 10 3 0 

12 september 2 17 3 0 

17 oktober 3 14 2 0 

28 november 3 35   2 1 

totaal 34 174   

gemiddeld 4 22   

 

1.2.1.7. Uitgekeerd presentiegeld 

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

sievergadering een bedrag van € 90,02 uitgekeerd (conform het bedrag genoemd in artikel 

3.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers). Dit jaar is voor het 

bijwonen van de commissievergaderingen sociaal een bedrag van € 3.960 (in 2021:  

€ 3.315) aan presentiegeld uitgekeerd. 
  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041522/2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041522/2022-01-01
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 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Samen Verder € 990 € 611 € 1323 € 1119 € 1039 €  1279 €  838 

Ronduit Open € 990 € 1047 € 1323 € 1039 € 1199 €  639 €  686 

CDA € 900 € 1134 € 998 €   719 €   879 €  559 €  457 

D66 € 990 € 0 €     0 €   320 €   639 €  400 €    76 

Progressief  

Akkoord Leudal 

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

VVD € 90 € 523 € 662 €   400 €   479 €  400 €  533 

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

Totaal € 3.960 € 3315 € 4803 € 3836 € 4875 €  4475 €  2819 

NB. De tabel bevat afrondingsverschillen. 
 

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

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

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

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

 

1.2.1.8. Samenstelling eind 2022 

Ultimo 2022 is de samenstelling als volgt. 

 

De commissie sociaal heeft mevrouw Carole Piepers (raadslid, Samen Verder; foto hieron-

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

 

    

 

Mevrouw Hilde Glessner (Progressief Akkoord Leudal) is door de commissie aangewezen als 

waarnemend commissievoorzitter. 

De commissie heeft ultimo 2022: 11 leden (van de maximaal 11 mogelijke). 

De politieke groeperingen Samen Verder + Ronduit Open mogen elk drie commissieleden 

hebben, het CDA + D66 elk twee en Progressief Akkoord Leudal één commissielid. 

Feitelijk is de samenstelling als volgt: 

 

- Samen Verder, v.l.n.r. mevrouw Patty Peeters (raadslid), Maarten Verschuuren en 

                        Wilma Koning: 
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- Ronduit Open, v.l.n.r. de heer Jordi Custers (raadslid), Mart Janssen (raadslid) en 

                        Ger Laemers: 

 

   

 

- CDA, v.l.n.r. de heer Dirk Jimmink (raadslid) en mevrouw Jeanine van de Kruijs: 

 

   
 

- D66, v.l.n.r. de heer Pascal Parren en de heer Paul Voermans: 

 

  
 

- Progressief Akkoord Leudal, mevrouw Hilde Glessner (raadslid): 
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1.2.2. Commissie fysiek 

 
1.2.2.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

Er werd op 8 avonden, in de raadzaal, een openbare commissievergadering gehouden.  

De kortste vergadering duurde 1 uur en 33 minuten (8 maart), de langste vergadering 

duurde 3 uur en 57 minuten (13 september).   

Over geheel het jaar duurde een vergadering gemiddeld 2 uur en 47 minuten.  

In absolute zin heeft de commissie dit jaar 22 uur en 9 minuten vergaderd. 

 

Overzicht over 10 jaren 

Jaar Gemiddelde vergaderduur Absolute vergaderduur 

2013 2 uur + 33 minuten 22 uur + 54 minuten 

2014 3 uur + 10 minuten 25 uur + 17 minuten 

2015 3 uur + 27 minuten           31 uur +   1 minuut 

2016 2 uur + 42 minuten 24 uur + 22 minuten 

2017 3 uur +   3 minuten 24 uur + 24 minuten 

2018 2 uur + 48 minuten 25 uur + 15 minuten 

2019 2 uur + 26 minuten 19 uur + 28 minuten 

2020 2 uur + 20 minuten 13 uur + 39 minuten 

2021 2 uur + 36 minuten 20 uur + 50 minuten 

2022 2 uur + 47 minuten 22 uur + 9 minuten 

2013-2022 2 uur + 59 minuten 22 uur + 56 minuten (gem.) 

 

1.2.2.2. Gaande en komende leden 

Per 30 maart is een nieuwe zittingstermijn (2022-2026) aangebroken voor de raadsleden. 

In tegenstelling tot raadsleden blijft de benoeming van een commissielid daardoor onge-

wijzigd tenzij een fractie die benoeming intrekt of een commissielid zelf aangeeft het 

commissielidmaatschap te beëindigen of een politieke groepering is niet langer meer ver-

tegenwoordigd in de raad. 

 

• Gaande leden 

 

Per 30 maart:  

- niet-raadslid mevrouw C. Vissers uit Horn (Samen Verder); 

- ex-raadslid de heer E. Franzen (Ronduit Open); 

- niet-raadslid de heer J. Visser uit Kelpen-Oler (CDA); 

- ex-raadslid de heer R. Thomassen (VVD); 

- raadslid de heer R. Verheul (Leudal Sociaal). 

 

Per 22 juni:  

- ex-raadslid de heer J. van der Stappen (Progressief Akkoord Leudal); 

 

Komende leden 

 

Per 30 maart: 

- raadslid de heer P. Francot (Ronduit Open); 

- raadslid de heer M. Wagemans (Ronduit Open); 

- niet-raadslid de heer B. Grabert uit Horn (Ronduit Open); 

- raadslid mevrouw E. Snijders (CDA); 
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Per 24 mei: 

- niet-raadslid de heer D. Petit uit Horn (Samen Verder); 

- niet-raadslid mevrouw C. Houben uit Hunsel (D66). 

 

Per 22 juni: 

- niet-raadslid de heer J. Brokx uit Horn (progressief Akkoord Leudal). 

 

Nieuwe voorzitter en waarnemend voorzitter 

    Bij raadsbesluit van 5 juli is raadslid de heer J. Raemakers (D66) benoemd tot 

    voorzitter van de commissie fysiek in de plaats van mevrouw H. Wijers (Samen Verder)  

    die bij raadsbesluit van 14 juni tot wethouder is benoemd. 

    NB. Een voorzitter is geen lid van de commissie. 

 

    In haar vergadering van 13 september heeft de commissie fysiek raads- en commissielid 

    de heer M. Bongers (CDA) aangewezen als plaatsvervangend commissievoorzitter. 

 

1.2.2.3. Presentie 

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

commissievergadering werd gehouden, luidt als volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle politieke groeperingen waren in elke commissievergadering door een commissielid of 

een waarnemer vertegenwoordigd, behalve de VVD (op 1 f februari en 7 maart). 

Totaal kwam de presentie van de commissieleden (inclusief hun waarnemers) uit op 95 % 

(84 van 88 maximaal mogelijke presenties). 

 

Het aantal presenties voor de commissievoorzitter luidt 100 % (7/7). 

Daarnaast is 1 vergadering voorgezeten door de waarnemend voorzitter omdat de oude 

voorzitter geen voorzitter meer kon zijn omdat zij intussen was benoemd als wethouder. 

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

 

Van de zes resp. vijf collegeleden wordt niet per se verwacht dat zij elke commissieverga-

dering bijwonen, maar wel als er onderwerpen uit hun portefeuille (van enige importan-

tie) op de agenda van die commissievergadering staan. De vergaderingen van de com-

missie fysiek werden/worden vanwege die portefeuilleverdeling normaal gesproken bijge-

woond door ex-wethouder P. Verlinden, wethouder M. Graef, ex-wethouder S. Backus,  

wethouder R. Martens  en wethouder H. Wijers. 

 
  

 presenties in commissie sociaal 

Samen Verder 22 van 24 (  92 %), 3x waarnemer 

Ronduit Open 22 van 22 (100 %), 2x waarnemer 

CDA 16 van 16 (100 %), 3x waarnemer 

D66 14 van 14 (100 %), 2x waarnemer 

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

VVD   0 van   2 (    0 %) 

Leudal Sociaal   2 van   2 (100 %) 
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Hun presentie was dit jaar als volgt:  

• ex-wethouder Verlinden was 4 van de 4 keer aanwezig; 

• ex-wethouder Backus was 3 van de 4 keer aanwezig; 

• wethouder Graef was 8 van de 8 keer aanwezig; 

• wethouder Martens was 6 van de 8 keer aanwezig; 

• wethouder Wijers was 4 van de 4 keer aanwezig. 

 

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

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

 neming wordt dat als een presentie gerekend. 

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

 gerekend. 

 

1.2.2.4. Waarover is er zoal gesproken ? 

In commissievergaderingen worden standaard de raadsvoorstellen voor besproken. Voor 

een overzicht daarvan zie paragraaf 1.1.4.  

 

Daarnaast sprak de commissie fysiek in hoofdzaak over de volgende 34 agendapunten: 

           1. Presentatie BA Green Fuels BV te Wanroij over vestigingsplannen op bedrijventerrein 

               Zevenellen in Haelen 

           2. Bespreken e-mail Gebiedscoöperatie Boerderijweg Neer met suggestie tweetal pijlers 

               voor nieuw beleid aanleg zonnevelden in Neer 

           3. Bespreken bericht dat RWE (D) op bedrijventerrein Zevenellen in Haelen inpandig  

               afvalstromen wil omzetten in grondstofpellets 

           4. Bespreken interne coördinatie + uitvoering bestemmingsplan ‘Landgoed Leudal 2018’ 

           5. Bespreken besluit GS 24 februari 2022 n.a.v. aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling RWE  

               Generation NL BV te Haelen opstellen milieueffectrapportage niet nodig t.b.v.  

               beoordeling aanvraag vergunning oprichten inrichting 

           6. Bespreken aanhoudingsbesluit college 15 februari 2022 verzoek Holmel BV  

               omgevingsvergunning omvorming biogas naar groen gas Aan de Heibloem 21a te  

               Heythuysen 

           7. Bespreken overlast op milieuparkjes in dorpen en wijken + maatregelen om problemen  

               structureel op te lossen 

           8. Presentatie over ontwikkelingen op bedrijventerrein Zevenellen in Buggenum en Haelen 

           9. Presentatie over Schone Lucht Akkoord 

         10. Bespreken mogelijke aanpak energiearmoede 

         11. Bespreken collegemededeling 19apr22 combineren kleinschalige ingrepen, reconstructie 

               en herinrichting Brigittastraat te Ittervoort, inclusief afwaardering maximum snelheid  

               van 50 naar 30 km/u 

         12. Bespreken brief college Roermond 5apr22 met reactie op brief gemeente Leudal 11feb22 

               inzake motie raad 16mrt21 hoogwaterbescherming Buggenum, Haelen, Horn en Neer  

               i.v.m. mogelijke dijkverlaging lateraal kanaal in Roermond 

         13. Presentatie over Platteland in ontwikkeling Weerterland 

         14. Bespreken burgerinitiatief bouwplan Rietbeekhöfke aan de Breestraat te Grathem 

         15. Bespreken portefeuillehouderstuk wethouder P. Verlinden 28 april 2022 zijnde  

               nieuwsbrief Bedrijvenpark Zevenellen (apr22) 

         16. Bespreken portefeuillehouderstuk wethouder S. Backus 11 mei 2022 met voorstel  

               gedeputeerde staten aan provinciale staten inzake provinciaal inpassingsplan N280  

               Leudal + milieueffectrapportage N280 Leudal 
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         17. Bespreken eindverslag raadswerkgroep overstromingen Maas 26 april 2022 + reactie 

               college 24 mei 2022 

         18. Bespreken brief J. van Rijn te Den Haag 31 mei 2022 met verzoek handhaving  

               oversteekplaatsen Dorpstraat te Heythuysen 

         19. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag gemeentelijke garantie provinciale  

               stimuleringsregeling Duurzaam Thuis in gevallen van energiearmoede 

         20. Presentatie tussentijdse resultaten van per 1jan22 nieuwe afvalinzamelingsbeleid 

         21. Presentatie over ontwikkelingen op bedrijventerrein Zevenellen in Buggenum en Haelen 

         22. Bespreken zienswijzen over ontwerpbestemmingsplan RvR-kavels Noorderbaan te  

               Heythuysen 

         23. Bespreken verruiming nevenactiviteiten bij voormalige agrarische bedrijfswoningen 

         24. Bespreken effecten emissies omgevingsvergunning opwaarderen biogas Holmel BV te  

               Heythuysen 

         25. Benoemen plaatsvervangend voorzitter commissie fysiek 

         26. Bespreken bijgesteld voorlopig schetsontwerp reconstructie en herinrichting  

               Brigittastraat in Ittervoort 

         27. Bespreken verzoek bestuur Vereniging van eigenaren 't Sigaerke te Heythuysen om  

               heroverweging besluit wijziging inzameling gft en restafval bij appartementencomplex  

               Dorpstraat 35 t/m 41 in Heythuysen 

         28. Bespreken e-mail Hendriks Platteland Makelaardij te Haelen over samenwerking  

               Volkswagen met Ellia Group om 'voertuig-naar-net'-technologie te onderzoeken 

         29. Vaststellen vergaderkalender commissie fysiek 2023 

         30. Voor bespreken motie vreemd opnemen binnenplanse afwijkingsbevoegdheid  

               vergunning stalling maximaal 15 caravans 

         31. Bespreken vooraankondiging motie vreemd aan de orde van de dag onteigening perceel  

               grond in gebiedsontwikkeling Wijnaerden te Buggenum 

         32. Bijpraten over laatste ontwikkelingen uitvoering afval(inzamelings)beleid 

         33. Bespreken transparantie collegemededelingen aan raad omtrent aanvragen en verlenen  

               vergunningen 

         34. Bespreken voortgang burgerinitiatief bouwplan Rietbeekhöfke aan de Breestraat te  

               Grathem 

 

 

Het wijzigen van de busroutes door de kern Heythuysen kwam in een schriftelijke mededeling ‘voorbij’. 

Op de foto de bushalte op de hoek Sint Antoniusstraat – Tienderweg die komt te vervallen  
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1.2.2.5. Inspreken door derden 

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

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

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

genheid niet worden gegeven.  

 

In 7 van de 8 commissievergaderingen (3x op 1 februari, 2x op 8 maart, 3x op 12 april, 2x 

op 21 juni, 5x op 13 september, 2x op 18 oktober en 1x op 29 november) is door in totaal 

18 personen ingesproken. Het betrof de volgende 14 onderwerpen: 

- Presentatie Green Fuels BV te Wanroij over vestigingsplannen op bedrijventerrein  

  Zevenellen in Haelen + Bespreken bericht dat RWE (D) op bedrijventerrein Zevenellen in 

  Haelen inpandig afvalstromen wil omzetten in grondstofpellets (2x); 

- Bespreken interne coördinatie + uitvoering bestemmingsplan Landgoed Leudal 2018; 

- Bespreken besluit GS 24 februari 2022 n.a.v. aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling RWE  

  Generation NL BV te Haelen opstellen milieueffectrapportage niet nodig t.b.v. beoordeling 

  aanvraag vergunning oprichten inrichting; 

- Bespreken aanhoudingsbesluit college 15feb22 verzoek Holmel BV om omgevings- 

  vergunning omvorming biogas naar groen gas Aan de Heibloem 21a te Heythuysen; 

- Voor bespreken raadsvoorstel 'Vaststellen bestemmingsplan ‘Uitbreiding Sportpark  

  ’T Maasveld’ te Neer (3x); 

- Bespreken burgerinitiatief bouwplan Rietbeekhöfke aan de Breestraat te Grathem; 

- Bespreken eindverslag raadswerkgroep overstromingen Maas 26 april 2022 + reactie  

  college 24 mei 2022; 

- Presentatie tussentijdse resultaten van per 1jan22 nieuwe afvalinzamelingsbeleid (2x); 

- Bespreken zienswijzen over ontwerpbestemmingsplan RvR-kavels Noorderbaan te  

  Heythuysen (2x); 

- Bespreken effecten emissies omgevingsvergunning opwaarderen biogas Holmel BV te 

  Heythuysen; 

- Voor bespreken raadsvoorstel ‘Vaststellen Woonwagen- en standplaatsenbeleid 2022 

  gemeente Leudal'; 

- Bespreken vooraankondiging motie vreemd aan de orde van de dag onteigening perceel  

  grond in gebiedsontwikkeling Wijnaerden te Buggenum; 

- Voor bespreken raadsvoorstel ‘Vaststellen Versnellingsagenda Wonen 2023-2025’. 

 

1.2.2.6. Publiek 

Bij alle 8 vergaderingen was in de vergaderzaal publiek aanwezig. In totaal kwamen 74 

personen kijken en luisteren (= gemiddeld 9 personen). 

Daarnaast volgden 313 personen de videobeelden van de vergadering via internet (= ge-

middeld 39 personen). 

Ook zijn geregeld ambtenaren of externe deskundigen aanwezig om op verzoek van een 

portefeuillehouder of van de commissie een presentatie te geven of om antwoorden te ge-

ven op vragen. 
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datum fysiek publiek digitaal publiek ambtenaren externen 

1 februari 9 74 1 2 

8 maart  4 37 1 0 

12 april 7 16 0 0 

24 mei 7 27 1 0 

21 juni 16 47 1 0 

13 september 12 45 8 2 

18 oktober 7 25 3 0 

29 november 12 42 9 1 

totaal 74 313 

gemiddeld 9 39 

 

1.2.2.7. Uitgekeerd presentiegeld 

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

sievergadering een bedrag van € 90,02 uitgekeerd (conform het bedrag genoemd in artikel 

3.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers). Dit jaar is voor het 

bijwonen van de commissievergaderingen fysiek een bedrag van € 3.870 (in 2021:  

€ 1.919) aan presentiegeld uitgekeerd. 

 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Samen Verder € 1350 € 611 € 1323 € 1119 € 1039 €  1279 €  838 

Ronduit Open €   540 € 1047 € 1323 € 1039 € 1199 €  639 €  686 

CDA €   270 € 1134 € 998 €   719 €   879 €  559 €  457 

D66 € 1080 € 0 €     0 €   320 €   639 €  400 €    76 

Progressief  

Akkoord Leudal 

€   630 € 0 € 497 €   240 €   479 €  479 €  229 

VVD €     0 € 523 € 662 €   400 €   479 €  400 €  533 

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

Totaal € 3870 € 3315 € 4803 € 3836 € 4875 €  4475 €  2819 

NB. De tabel bevat afrondingsverschillen. 
 

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

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

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

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

 

1.2.2.8. Samenstelling eind 2022 

Ultimo 2022 is de samenstelling als volgt. 

 

De commissie fysiek heeft de heer Jort Raemakers (raadslid, D66; foto hieronder links) als 

voorzitter en de heer Wim Cornelissen (griffier) als commissiegriffier: 

 

     
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041522/2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041522/2022-01-01
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De heer Thieu Bongers (CDA) is door de commissie aangewezen als waarnemend  

commissievoorzitter. 

De commissie heeft ultimo 2022: 11 leden (van de maximaal 11 mogelijke). 

De politieke groeperingen Samen Verder + Ronduit Open mogen elk drie commissieleden 

hebben, het CDA + D66 elk twee en Progressief Akkoord Leudal één commissielid. 

Feitelijk is de samenstelling als volgt: 
 

- Samen Verder, v.l.n.r. de heer Hen Sleven (raadslid), de heer Jack Coolen en de heer 

                         Dennis Petit: 

 

   
 

- Ronduit Open, v.l.n.r. de heer Peter Francot (raadslid), de heer Thieu Wagemans  

                       (raadslid) en de heer Baldwin Grabert: 

 

   

 

- CDA, v.l.n.r. de heer Thieu Bongers (raadslid) en mevrouw Elle Snijders (raadslid): 

 

   
 

- D66, v.l.n.r. de heer Roy Bastian en mevrouw Christine Houben: 
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- Progressief Akkoord Leudal, de heer Jeroen Brokx: 
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1.2.3. Commissie bestuur en middelen  

 

1.2.3.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

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

re vergaderingen gepland. Op 20 oktober werd een extra vergadering gehouden over de 

ontwerpbegroting 2023 c.a. 

De kortste vergadering duurde 6 minuten (9 maart), de langste vergadering duurde 2 uur 

en 25 minuten (19 oktober).   

Over geheel het jaar duurde een vergadering gemiddeld 1 uur en 27 minuten.  

In absolute zin heeft de commissie dit jaar 13 uur en 4 minuten vergaderd. 

 

Overzicht over 10 jaren 

 

Jaar Gemiddelde vergaderduur Absolute vergaderduur 

2013 1 uur + 51 minuten 14 uur + 45 minuten 

2014 2 uur + 14 minuten 15 uur + 35 minuten 

2015 2 uur +   2 minuten 18 uur + 19 minuten 

2016 1 uur + 39 minuten 13 uur + 13 minuten 

2017 1 uur + 56 minuten 13 uur + 35 minuten 

2018 1 uur + 38 minuten 13 uur +   5 minuten 

2019 2 uur +   6 minuten 14 uur + 40 minuten 

2020 1 uur + 39 minuten   9 uur + 55 minuten 

2021 1 uur + 37 minuten 14 uur + 29 minuten 

2022 1 uur + 27 minuten 13 uur  + 4 minuten  

2013-2022 1 uur +  49 minuten 14 uur + 4 minuten (gem.) 

 

1.2.3.2. Gaande en komende leden + voorzitter en waarnemend voorzitter 

 

Per 30 maart is een nieuwe zittingstermijn (2022-2026) aangebroken voor de raadsleden. 

In tegenstelling tot raadsleden blijft de benoeming van een commissielid daardoor onge-

wijzigd tenzij een fractie die benoeming intrekt of een commissielid zelf aangeeft het 

commissielidmaatschap te beëindigen of een politieke groepering is niet langer meer ver-

tegenwoordigd in de raad. 

 

• Gaande leden 

 

Per 30 maart:  

- niet-raadslid de heer R. Coolen uit Grathem (Samen Verder); 

- ex-raadslid mevrouw E. van Tilburg (Samen Verder); 

- raadslid de heer D. Voermans (was: D66); 

- ex-raadslid de heer J. Vissers (VVD); 

- raadslid de heer R. Verheul (Leudal Sociaal). 

 

Per 17 juni: 

- niet-raadslid de heer H. Meewis uit Baexem (Progressief Akkoord Leudal). 

 

Per 10 oktober: 

  - Niet-raadslid de heer B. Stappers uit Baexem (CDA). 
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Per 18 oktober: 

- niet-raadslid de heer M. Hermans uit Heythuysen (Ronduit Open). 

 

Per 19 oktober: 

- niet-raadslid mevrouw C. Vissers uit Horn (Samen Verder); 

- niet-raadslid mevrouw M. Keltjens uit Neer (D66). 

 

Per 31 oktober: 

- niet-raadslid mevrouw J. Schreurs uit Buggenum (Samen Verder). 

 

• Komende leden 

 

Per 30 maart: 

- raadslid de heer D. Voermans (nu: Samen Verder); 

 

Per 17 juni: 

- niet-raadslid de heer H. Meewis (nu: Ronduit Open). 

 

Per 22 juni: 

- niet-raadslid de heer J. van der Stappen (Progressief Akkoord Leudal). 

 

Per 19 oktober: 

- raadslid de heer T. Knubben (Samen Verder); 

- raadslid de heer L. Schouten (D66). 

 

Per 31 oktober: 

- niet-raadslid mevrouw C. Petit uit Horn (Samen Verder). 

 

• Nieuwe voorzitter en waarnemend voorzitter 

 

    Bij raadsbesluit van 5 juli is raadslid de heer L. Linssen (Samen Verder) herbenoemd tot 

    voorzitter van de commissie bestuur en middelen. 

    NB. Een voorzitter is geen lid van de commissie. 

 

    In haar vergadering van 14 september heeft de commissie bestuur en middelen raadslid 

   de heer L. Schouten (D66) aangewezen als plaatsvervangend commissievoorzitter. 

   Formeel kon de heer Schouten niet aangewezen worden. De Verordening op de  

   raadscommissies 2014 schrijft immers in artikel 4, vijfde lid, voor dat de plaats- 

   vervangend commissievoorzitter lid moet zijn van die commissie. De verordening is een 

   intern werkende regeling, dus de commissie kon er niet echt problemen mee krijgen.  

 

   Raadslid de heer L. Linssen heeft op 31 oktober ontslag genomen als voorzitter van de  

   commissie bestuur en middelen. 

 

    Bij raadsbesluit van 13 december is raadslid de heer S. Backus (Ronduit Open) benoemd 

              tot voorzitter van de commissie bestuur en middelen. 
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1.2.3.3. Presentie 

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

            openbare commissievergadering werd gehouden, luidt als volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Alle politieke groeperingen waren in elke commissievergadering door een commissielid of  

 een waarnemer vertegenwoordigd, behalve Ronduit Open + CDA + VVD (op 9 maart). 

 Totaal kwam de presentie van de commissieleden (inclusief hun waarnemers) uit op 78 %  

 (77 van 99 maximaal mogelijke presenties). 

 

 De aantallen presenties voor de commissievoorzitter + de commissiegriffier luiden  

 respectievelijk 89 % (8/9) en 89 % (8/9). 

 

 Van de zes resp. vijf 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 werden/worden vanwege die portefeuilleverdeling 

 normaal gesproken bijgewoond door burgemeester D. Schmalschläger, ex-wethouder  

 P. Verlinden, ex-wethouder S. Backus, wethouder H. van Helden en wethouder H. Wijers. 

 

Hun presentie was dit jaar als volgt:  

• burgemeester Schmalschläger was 6 van de 9 keer aanwezig; 

• ex-wethouder Verlinden was 4 van de 4 keer aanwezig; 

• ex-wethouder Backus was 3 van de 4 keer aanwezig; 

• wethouder Van Helden was 5 van de 5 keer aanwezig; 

• wethouder Wijers was 5 van de 5 keer aanwezig. 

 

 Maar ook de twee overige (huidige) collegeleden waren dit jaar enkele keren aanwezig bij 

 de commissievergaderingen: 

• wethouder Graef was 3 van de 9 keer aanwezig; 

• wethouder Martens was 2 van de 9 keer aanwezig. 

 

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

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

 neming wordt dat als een presentie gerekend. 

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

 gerekend. 

 

 presenties in commissie bestuur en  

middelen 

Samen Verder 21 van 27 (  78 %), 4x waarnemer 

Ronduit Open 19 van 25 (  76 %), 4x waarnemer 

CDA   9 van 18 (  50 %), 7x waarnemer 

D66 16 van 16  (100 %), 3x waarnemer 

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

VVD   1 van  2  (  50 %) 

Leudal Sociaal   2 van  2  (100 %) 
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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 11 agendapunten: 

1. Correspondentie rondom aanbesteding opvang zwerfdieren 

2. Brief Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo over kaderbrief 2023 met mogelijkheid 

    om zienswijze kenbaar te maken 

3. Systematiek toerekening ambtelijke kosten bij projecten 

4. Nieuwsbrief voor de commissie bestuur en middelen 

5. Collegemededeling 15mrt22 systematiek algemene uitkering en indexeringen binnen 

    gemeente Leudal 

6. Informatiebrief algemeen bestuur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen 

    Limburg te Roermond 

7. Gesprek teamchef Basisteam politie en ophalen input integraal veiligheidsbeleid 

8. Twee collegemededelingen over functioneren en stappenplan Regionale uitvoeringsdienst 

    Limburg Noord te Roermond en de handhavingstaken 

9. Presentatie directeur J. Rooijmans Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo 

10. Collegemededeling 5sep22 over en met Uitvoeringsplan vergunningen, toezicht en 

      handhaving 2022. 

11. Managementletter interim-controle accountant Q-Concepts te ‘s-Hertogenbosch 

 

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.  

Van geen enkele mogelijkheid tot inspreken is gebruikgemaakt. 

 

1.2.3.6. Publiek 

Bij 8 van de 9 vergaderingen was in de vergaderzaal publiek aanwezig. In totaal kwamen 

74 personen kijken en luisteren (= gemiddeld 9 personen). 

Daarnaast volgden 313 personen de videobeelden van de vergadering via internet (= ge-

middeld 39 personen). 

Ook zijn geregeld ambtenaren of externe deskundigen aanwezig om op verzoek van een 

portefeuillehouder of van de commissie een presentatie te geven of om antwoorden te ge-

ven op vragen. 

 

datum fysiek publiek digitaal publiek ambtenaren externen 

2 februari 4 25 4 0 

9 maart  3 2 3 0 

13 april 2 7 6 0 

25 mei 5 9 5 0 

22 juni 3 26 4 0 

14 september 3 12 4 0 

19 oktober 3 18 4 0 

20 oktober 12 9 2 0 

30 november 0 11 5 0 

totaal 35 119 

gemiddeld 4 13 
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1.2.3.7. Uitgekeerd presentiegeld 

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

sievergadering een bedrag van € 90,02 uitgekeerd (conform het bedrag genoemd in artikel 

3.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers). Dit jaar is voor het 

bijwonen van de commissievergaderingen bestuur en middelen een bedrag van € 3.870 (in 

2021: € 1.919) aan presentiegeld uitgekeerd. 

 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Samen Verder € 810 € 611 € 1323 € 1119 € 1039 €  1279 €  838 

Ronduit Open € 630 € 1047 € 1323 € 1039 € 1199 €  639 €  686 

CDA € 180 € 1134 € 998 €   719 €   879 €  559 €  457 

D66 € 810 € 0 €     0 €   320 €   639 €  400 €    76 

Progressief  

Akkoord Leudal 

€ 630 € 0 € 497 €   240 €   479 €  479 €  229 

VVD €     0 € 523 € 662 €   400 €   479 €  400 €  533 

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

Totaal € 3060 € 3315 € 4803 € 3836 € 4875 €  4475 €  2819 

NB. De tabel bevat afrondingsverschillen. 
 

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

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

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

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

 

1.2.3.8. Samenstelling eind 2022 

Ultimo 2022 is de samenstelling als volgt. 

 

De commissie bestuur en middelen heeft de heer Stan Backus (raadslid, Ronduit Open; foto 

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

fier: 

 

   

 

De heer Leo Schouten (D66) is door de commissie aangewezen als waarnemend  

commissievoorzitter. 

 

De commissie heeft ultimo 2022: 10 leden (van de maximaal 11 mogelijke). 

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

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

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

 
  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041522/2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041522/2022-01-01
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- Samen Verder, v.l.n.r. de heer Tim Knubben (raadslid), de heer Dirk Voermans (raadslid)  

  en mevrouw Charelle Petit: 

   geen foto C. Petit. 

 

- Ronduit Open, v.l.n.r. mevrouw Gerry Teeuwen (raadslid) en de heer Henny Meewis: 

    + vacature 

 
- CDA, de heer Peter van Melick (raadslid): 

  + vacature 

 

- D66, v.l.n.r. de heer Leo Schouten (raadslid) en de heer Job van den Kerkhof: 

  

 

- Progressief Akkoord Leudal, de heer Joost van der Stappen: 
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1.3. Presidium 
 

Presidiumvergaderingen zijn (besloten) vergaderingen van fractievoorzitters onder leiding 

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

 
1.3.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

 

Er werd op 8 avonden een reguliere presidiumvergadering gehouden. 

De kortste vergadering duurde 49 minuten (15 maart), de langste vergadering duurde  

2 uur en 47 minuten (28 juni). 

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

In absolute zin heeft het presidium dit jaar 14 uur en 49 minuten vergaderd. 

 

Overzicht over 10 jaren 

 

Jaar Gemiddelde (reguliere) 

vergaderduur 

Absolute vergaderduur 

(incl. extra vergaderingen) 

2013 1 uur + 17 minuten 11 uur + 31 minuten 

2014 1 uur + 13 minuten 10 uur + 54 minuten 

2015 2 uur + 37 minuten 23 uur + 52 minuten 

2016 1 uur + 46 minuten 14 uur +   9 minuten 

2017 1 uur + 29 minuten 12 uur + 43 minuten 

2018 1 uur + 24 minuten 13 uur + 22 minuten 

2019 1 uur + 18 minuten 10 uur + 22 minuten 

2020 1 uur + 34 minuten 12 uur + 32 minuten 

2021 1 uur + 18 minuten 10 uur + 27 minuten 

2022 1 uur + 32 minuten 13 uur + 28 minuten 

2013-2022 1 uur + 33 minuten 13 uur + 25 minuten (gem.) 

 
1.3.2. Gaande en komende leden 

 

 Per 30 maart is een nieuwe zittingstermijn (2022-2026) aangebroken voor de raadsleden 

 en dus ook voor de fractievoorzitters. 

 

• Gaande presidiumleden 

 

 Per 30 maart: 

 - de heer H. Hermans (geen raadslid meer; Ronduit Open) 

           - de heer A. Kierkels (D66) 

           - de heer J. van der Stappen (geen raadslid meer; Progressief Akkoord Leudal) 

           - de heer R. Thomassen (geen raadslid meer; VVD, deed niet mee met gemeenteraads- 

              verkiezing van 16 maart) 

           - de heer R. Verheul (Leudal Sociaal; politieke groepering deed niet mee met  

             gemeenteraadsverkiezing van 16 maart)  

 

 Per 14 juni: 

           - de heer H. van Helden (werd wethouder; CDA)             
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• Komende presidiumleden 

 

 Per 30 maart: 

          - de heer S. Backus (Ronduit Open; was op dat moment ook nog wethouder) 

          - de heer J. Raemakers (D66) 

          - mevrouw H. Glessner (Progressief Akkoord Leudal) 

 

 Per 15 juni: 

           - de heer P. van Melick (CDA) 

 

1.3.3. Presentie 

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

vergadering werd gehouden, luidt als volgt: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle politieke groeperingen waren in elke presidiumvergadering met hun fractievoorzitter of 

waarnemer uit de fractie aanwezig. 

 

Totaal kwam de presentie van de presidiumleden uit op 98 % (51 van 52 maximaal  

mogelijke presenties). 

 

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

 

NB 1. Vervangingen in presidiumvergaderingen zijn voor de fractievoorzitters alleen  

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

    Als de burgemeester verhinderd is wordt de presidiumvergadering voorgezeten door 

    de fractievoorzitter van de (in stemmenaantallen) grootste politieke groepering. 

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

         gerekend. 

 
1.3.4. Waarover is er zoal gesproken? 

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

‘Vaststellen besluitenlijst vorige presidiumvergadering + Kennisnemen toezeggingenlijst’, 

‘Evalueren laatstgehouden raadsvergadering’, ‘Voorbereiden eerstvolgende raadsvergade-

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

presidiumvergadering’. 
 

Daarnaast zijn dit jaar de volgende 47 agendapunten (sommige daarvan meerdere keren) 

in een presidiumvergadering aan de orde geweest: 
  

 presenties in presidium 

Burgemeester D. Schmalschläger 7 van 8 (  88 %) 

Samen Verder 8 van 8 (100 %) 

Ronduit Open 8 van 8 (100 %) 

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

D66 8 van 8 (100 %) 

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

VVD 2 van 2 (100 %) 

Leudal Sociaal 2 van 2 (100 %) 
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1. Omgaan met raadsagendapunten over bekrachtigen geheimhouding 

2. Bespreken problemen raads- en commissieleden met limiet e-mailbox + met wacht-

woorden 

3. Plannen 2e reguliere functioneringsgesprek burgemeester 

4. Plannen Bindingsdag 2022 

5. Opnieuw: Beleggen raadsinformatiebijeenkomst over Omgevingswet, deelonderwerp 

participatiebeleid (2x) 

6. Instellen raadswerkgroep vervolgproces zon- en windenergie 

7. Verkiezing gemeenteraad voor zittingstermijn 2022-2026 

8. Start nieuwe zittingsperiode gemeenteraad 2022-2026 

9. Jaarlijks gesprek met de rekenkamer + Kennisnemen jaarverslag rekenkamer 2021 

10. Zitplaatsindeling raadsfracties in raadzaal (2x) 

11. Beleggen startbijeenkomst nieuwe gemeenteraad, tezamen met nieuwe college (3x) 

12. Hoe omgaan met raadswerkgroepen, de raad controleert zichzelf? 

13. Beleggen extra openbare raadsvergadering 14 juni 2022 

14. Stand van zaken aanpassing raadzaal i.v.m. zitplaatsindeling raadsfracties (2x) 

15. Processueel bespreken rekenkamerbrief ‘De Statushouder in Leudal’ 

16. Bespreken verzoek fractie om aanschaf Word voor gebruik op iPads 

17. Aanpassing raadzaal i.v.m. zitplaatsindeling raadsfracties + Bepalen nieuwe zitplaats-

indeling 

18. Afspreken procedure voorafgaande aan en in de begrotingsvergadering van 1 novem-

ber 2022 

19. Bespreken notitie over werken met raadswerkgroepen (2x) 

20. Bepalen opzet en budget voor Bindingsdag raad ca. op zaterdag 17 september 2022 

21. Voorbereiden regulier functioneringsgesprek met burgemeester 

22. Verplaatsen gezamenlijke startbijeenkomst voor raad en college 

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

den 17 september 2022 

24. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst Omgevingsplan 

25. Maken besluitenlijsten enkele komende raadsvergaderingen 

26. Omgaan met verzoeken van individuele raadsleden of -fracties om vergoeding van zelf 

uitgezochte cursussen 

27. Aangaan collectief lidmaatschap Nederlandse Vereniging voor Raadsleden óf vergoe-

den individuele lidmaatschappen 

28. Bespreken procedure verzoeken college, in collegemededelingen aan raadsleden, om 

reacties 

29. Vaststellen vergaderkalender 2023 gemeenteraad, presidium, commissies 

30. Bespreken omgang met raadsvragen waarin suggesties staan omtrent integriteit van 

een wethouder 

31. Achteraf tonen presentaties commissievergaderingen in videobeelden 

32. Voorbereiden raadsvergadering 8 november 2022 (begroting) + evalueren voorberei-

dingsproces 

33. Afspreken rouleren zitplaatsen raadsfracties tijdens zittingsperiode 2022-2026 

34. Bespreken bestuurlijke en juridische omgang met videotulen raads- en commissiever-

gaderingen 

35. Kennisnemen notitie over verschillen tussen werken met raadscommissies en raads-

werkgroepen 

36. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst integraal huisvestingsplan onderwijs 

37. Bespreken vraag ‘Mag een raadscommissievoorzitter deelnemen aan beraadslagin-

gen?’ 
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38. Houden training voorzittersvaardigheden voor voorzitters en waarnemend voorzitters 

raadscommissies + waarnemend raadsvoorzitter 

39. Accorderen invulling voorzitterschap startbijeenkomst raad + college op 14 januari 

2023 

40. Bespreken belang van tijdige beantwoording van raadsvragen 

41. Bespreken verzoek om aandacht voor kwaliteit en leesbaarheid van raadsvoorstellen 

42. Bespreken verzoek heroverwegen planning datum begrotingsvergadering in 2023 

43. Afstemmen tussen (voorzitter) werkgeverscommissie raadsgriffie en presidium 

44. Vaststellen Jaarplan griffie 2023 

45. Bespreken verzoek om digitale dossiervorming voor raads- en commissieleden 

46. Bespreken lange afhandelingsduur van raadsvragen 

47. Bespreken noodzaak 2-maandelijkse aanpassing netwerkwachtwoord voor raads- en 

commissieleden 
 

1.3.5. Samenstelling eind 2022 

Het presidium kent ultimo 2022 zes leden, namelijk de burgemeester + de vijf  

fractievoorzitters. Dat zijn: 

- mevrouw Désirée Schmalschläger (burgemeester/voorzitter); 

- de heer Leon Linssen, fractievoorzitter Samen Verder; 

- de heer Stan Backus, fractievoorzitter Ronduit Open; 

- de heer Peter van Melick, fractievoorzitter CDA; 

- de heer Jort Raemakers, fractievoorzitter D66; 

- mevrouw Hilde Glessner, fractievoorzitter Progressief Akkoord Leudal. 

 

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

Raadsinformatiebijeenkomsten zijn vergaderingen waarbij de raads- en commissieleden en 

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

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

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

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

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

re commissievergadering kan worden vervat.  

 
1.4.1. Aantallen en vergaderduur 

Er werd op 3 avonden een raadsinformatiebijeenkomst gehouden: 

- 10 mei:   Omgevingswet/participatiebeleid; 

- 15 november: huisvestingsplan onderwijs; 

- 22 november: Omgevingswet/omgevingsplan 

 

 

Foto: bijeenkomst van 10 mei 

 

De bijeenkomsten van 10 mei en 22 november waren openbaar, die van 15 november was 

besloten. 

De kortste bijeenkomst duurde 1 uur en 33 minuten (22 november), de langste duurde 2 

uur precies (10 mei). 

Gemiddeld duurde een bijeenkomst 1 uur en 49 minuten. 

In absolute zin is aan raadsinformatiebijeenkomsten 5 uur en 28 minuten besteed. 

 

Overzicht over 10 jaren 

Jaar Aantal 

vergaderingen 

Gemiddelde  

vergaderduur 

Absolute  

vergaderduur 

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

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

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

2022 3 1 uur + 49 minuten 5 uur + 28 minuten 

2012-2021 51 2 uur + 12 minuten 11 uur + 21 minuten 

(gem.) 

 

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

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

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

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

 

1.4.2. Presentie 

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

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

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

te geven’. 
  

 Aantal 

raadsleden 

Opkomst 

raadsle-

den 

Aantal 

cie-

leden1 

Opkomst 

cie-

leden 

Totaal op-

komst raads- 

en cie-leden 

Samen Verder 7 76 % 5 19 % 51 % 

Ronduit Open 6 39 % 3 50 % 43 % 

CDA 5 33 % 1 0 % 25 % 

D66 5 80 % 5 31 % 55 % 

Progressief  

Akkoord Leudal 

2 33 % 2 33 % 33 % 

1  Onder het aantal commissieleden (per ultimo 2022) 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- of commissieleden aanwezig.  

 

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

aanwezigheidspercentages luiden: burgemeester D. Schmalschläger 0 %, ex-wethouder  

P. Verlinden 0 %, ex-wethouder S. Backus 0 %, ex-wethouder M. Janssen 0 %, wethouder 

M. Graef 33 %, wethouder H. van Helden 0 %, wethouder R. Martens 33 % en wethouder 

H. Wijers 0 %. 

 

NB. Een gedeeltelijke aanwezigheid tijdens een raadsinformatiebijeenkomst is als aanwezig  

      gerekend. 

 
1.4.3. Waarover is er zoal gesproken ? 

In de raadsinformatiebijeenkomsten is gesproken over: 

• Omgevingswet/participatiebeleid; 

• Huisvestingsplan onderwijs; 

• Omgevingswet/omgevingsplan Mobiliteitsplan gemeente Leudal 
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2. Informatie-uitwisseling 
 
2.1. Raadsvragen + dossieraanvragen 

Raadsleden en commissieleden mogen aan het college en aan een portefeuillehouder  

schriftelijke vragen stellen (in beide situaties ‘raadsvragen’ genoemd). In onze gemeente 

begrijpen we daar zowel (zware) politiek-bestuurlijke vragen onder als (eenvoudige)  

vragen om informatie. In principe krijgen zij daarop van het college binnen 30  

kalenderdagen een reactie.  

Ook mogen raads- en commissieleden verzoeken om een ‘dossier’. Dat kan uiteenlopen van 

een verzoek om de inzage in een enkel document tot in een stapel dossiers over een  

onderwerp. 

 
2.1.1. Raadsvragen 

Er werden dit jaar 130 raadsvragen ingediend (een stijging van 24 % t.o.v. van vorig jaar). 

Onderstaand de verdeling over de fracties.  

 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 totaal 

Samen Verder 14 20 13 14 23 30 133 

Ronduit Open 81 40 40 22 49 66 286 

CDA 10 15 29 14 13 18 112 

D66 15 13 11 7 15 25 96 

Progressief  

Akkoord Leudal 

10 11 14 11 24 13 88 

VVD 0 3 14 7 9 13 49 

Leudal Sociaal 0 3 6 5 4 31 53 

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

totaal 130 105 127 80 137 196 817 

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

      overzicht niet als een nieuwe raadsvraag gerekend. 

 

In het taartdiagram hieronder staan de aantallen raadsvragen van 2022 grafisch weerge-

geven, verdeeld over de 5 huidige raadsfracties (de toenmalige fracties VVD + Leudal Soci-

aal hadden geen raadsvragen in de oude zittingsperiode).  
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Over de afgelopen 16 jaar, dus sinds het ontstaan van de gemeente Leudal per 1 januari  

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

 

 

 

Over de laatste vier jaren (2019 t/m 2022) is het beeld van de 

raadsvragen grafisch (uitvergroot) als volgt:  

 

 

 

Binnen of buiten de standaard afhandelingstermijn afgehandeld? 

 

Raadsvragen dienen op grond van (artikel 33 van het) het Reglement van orde  

raadsvergaderingen Leudal 2015 binnen 30 kalenderdagen door het college te worden  

beantwoord. 

12 vragen staan bij het verschijnen van dit jaarverslag nog open, waarvan er 9 niet meer  

binnen de standaardtermijn kunnen worden afgehandeld. 

Van de overige 118 vragen is 81% afgehandeld binnen de termijn respectievelijk is 19% 

wél afgehandeld maar niet binnen de termijn. 
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2.1.2 Dossieraanvragen 

Er werden 33 dossieraanvragen ingediend (een toename met 8 t.o.v. van vorig jaar).  

Onderstaand de verdeling over de fracties. 

 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 totaal 

Samen Verder 1 3 4 9 11 6 34 

Ronduit Open 27 12 14 11 10 19 93 

CDA 0 3 3 1 2 0 9 

D66 5 5 2 2 7 5 26 

Progressief  

Akkoord Leudal 

0 0 0 3 1 2 6 

VVD 0 2 1 1 1 3 8 

Leudal Sociaal 0 0 0 0 1 6 7 

totaal 33 25 24 27 33 41 183 

 

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 het taartdiagram, hierna, staan de aantallen dossieraanvragen van 2022 grafisch weer-

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

Leudal + VVD + Leudal Sociaal geen dossierverzoeken indienden zijn zij in de taartdiagram 

niet zichtbaar). 

 

 

 

 

2.1.3 Verzoeken om ambtelijke bijstand 

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

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

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

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

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

ties of andere bijstand. 

 

Dit jaar zijn geen verzoeken om ambtelijke bijstand ingekomen.  
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https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leudal/9687/CVDR9687_1.html
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2.2. Het volgen van raadsvergaderingen door burgers 

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

den gevolgd:  

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

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

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

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

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

 
2.2.1. Bijwonen raadsvergaderingen door burgers 

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

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

 
2.2.2. Bekijken raadsvergaderingen via de televisie of via internet 

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

 
2.3 De Bindingsdag 

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

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

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

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

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

Het programma bevat doorgaans een mix van nut en ontspanning. 

 

Dit jaar hadden de fractievoorzitters mevrouw H. Glessner + de heer J. Raemakers zich in 

het presidium vrijwillig gemeld om de organisatie van de Bindingsdag 2022 (in  

samenspraak met de griffie) op zich te nemen. Het programma, dat op zaterdagmiddag en 

-avond 17 september ten uitvoer kwam, behelsde: 

- inloop met koffie/thee en vlaai in de Brasserie van Kasteel Aldenghoor in Haelen; 

- rondleiding in kasteel; 

 

 

In het kasteel werd een vakkundige rondleiding gegeven. 

 
  

https://www.ml5.nl/ontvangst/
https://channel.royalcast.com/leudal
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- 1e kennismakingsspel; 

- verplaatsing naar café-restaurant Sint Servaas in Nunhem; 

- 2e kennismakingsspel; 

- diner met per eet-gang wisselende tafelschikking. 

 

Achterliggende doelstelling van het programma: 

Zoveel mogelijk de kans bieden wat diepgaander kennis te maken en meer te weten te 

komen over de niet politieke kanten, drijfveren, persoonlijke kwaliteiten en talenten van 

een ieder; want naast de politieke taken en verantwoordelijkheden is elk ook ‘gewoon 

mens’. 

 
Hieronder ziet u de animo inde laatste 5 jaren, verdeeld over de 5 doelgroepen: 

 

Animo 2022 20212 20201 2019 2018 

Raadsleden 76% 44% nvt 64% 60% 

Commissieleden 19% 23% nvt 42% 73% 

Collegeleden 100% 50% nvt 100% 83% 

Mt-leden 75% 60% nvt 60% 100% 

Griffieleden 100% 75% nvt 100% 100% 

totaal 59% 43%  63% 73% 

 
1 Vanwege de coronapandemie is in 2020 geen Bindingsdag gehouden. 
2 Vanwege de coronapandemie kende het programma in 2021 een ‘activiteiten-arme’ opzet. 

 
 

2.4   Waar konden de raadsleden ook naar toe? 
Raadsleden zijn niet alleen bezig om te vergaderen in het gemeentehuis. Ze worden  

uitgenodigd voor allerlei bijeenkomsten en zij maken een keuze op basis van hun interesse, 

belangstelling en hun aandachtsgebied binnen de fractie. Hieronder een greep van de bij-

eenkomsten waarvoor raadsleden dit jaar (via de griffie) zijn uitgenodigd.  

• Regionale informatiebijeenkomst Investeringsagenda Midden-Limburg 

• Politieke Vrouwen Weekend 

• Presentatie evaluatie hoogwater namens Veiligheidsregio Limburg-Noord 

• Informatiesessie ‘Energie-infrastructuur en netcapaciteit Noord- en Midden-Limburg’ 

• Raadsbijeenkomst Investeringsagenda Midden-Limburg 

• Bijeenkomst over mensenrechten in coalitieakkoorden 

• Debat 'De EU-burger in de euregio: politiek actief, zonder stem' 

• Kenniskring reflectie coronacrisis en KVNRO symposium Corona accentueert 

• Digitale regionale raadsinformatiebijeenkomsten gemeenschappelijke regeling  

Omnibuzz Sittard 

• Een online kennismaking met het samenwerkingsverband van grote plattelandsge-

meenten P10 

• Webinar De volkshuisvesting voor raadsleden 

• Nederlands Kampioenschap wielrennen voor raadsleden in Veenendaal 

• Kick-off bijeenkomst Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg. 

• Netwerkontbijt Glastuinbouw regio Limburg 

• Bijeenkomst Kennisplatform Limburgse Rekenkamers 

• Open dagen familie fam. van Helvoirt vanwege realisatie nieuwbouw rundveestal en 

mono vergister 

• VNG-bijeenkomst Den Haag over 'Kiezen in het sociaal domein' 

• Uitnodiging belevingsfietstocht Leudal-Beesel-Brüggen (D), thema 'Waar komt ons 

voedsel vandaan?' 
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• Uitnodiging projectensafari Platteland in ontwikkeling Weerterland 

• Kick-off Natuurinclusieve Landbouw Limburg op bijensymposium 

• Officiële opening van de jubileumeditie Limburg Festival 

• Leudals duurzaamheidsdagen 

• Jaarlijks Bindingsdag gemeentebestuur Leudal 

• Informatiebijeenkomst verlengen opvang Oekraïense vluchtelingen op Landgoed Leudal 

Haelen 

• Leudal-tour voor raadsleden 

• Inloopavond ontwerpbestemmingsplan nieuwe basisschool in Ittervoort 

• Bijeenkomst sociaal domein in Asten 

• Symposium Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV + Samenwerking Midden-

Limburg + Keyport 

 

                  
  Symposium OML + SML + Keyport, Beachclub Degreez in Panheel, 6 oktober 

 

• Informatiebijeenkomst Westrom Roermond 

• Opening ‘Beijlshof Landart Manifestatie’ op hoeve Beijlshof, Beylshof 1 in Heythuysen 

• Symposium toekomst cannabisbranche 

• Webinar uitkomsten werklastonderzoek politie basisteams 

• Conferentie Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines 

• Debat 'Wat kan IK doen om geweld tegen vrouwen tegen te gaan? 

• Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing 

• Orange the World campagne 2022 

• Themabijeenkomst Regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord 

• Bijeenkomst gevolgen energiecrisis voor economie 
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3. Overig 
 

3.1 Leudal-tour voor raadsleden 
 

Voor nieuwe ambtenaren wordt er twee keer per jaar een zogenoemde 'Leudal-tour' gehouden, een 

gezamenlijke bustocht door alle 16 dorpen van de gemeente. 

Nu de gemeenteraad door de gemeenteraadsverkiezing van dit jaar sterk is gewijzigd in samen-

stelling werd door de concernorganisatie, op donderdag 22 september (een zonnige dag, 19 graden 

Celsius), ook voor raadsleden zo'n tour georganiseerd. Daaraan mochten overigens ook raadsleden 

deelnemen die al langer raadslid zijn. 

De ambtelijke procesregisseurs Yvonne Houtakkers en Tamara Huffmeijer, alsmede senior project-

leider Liesbeth Ponsen, lichtten tijdens de tocht (van 09.30 tot 17.00 uur) enkele majeure  

projecten en ontwikkelingen op interactieve wijze toe. 

 

 

 

Procesregisseur Yvonne Houtakkers maakte deze foto van (v.l.n.r.) Tamara Huffmeijer,  

Dirk Jimmink , Gerry Teeuwen Leo Schouten, Hen Sleven, (senior projectleider) Liesbeth Ponsen, 

Patty Peeters en Carole Piepers. 
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3.2 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. 

Voor nevenfuncties van raadsleden, klik hierop. 

Voor nevenfuncties van commissieleden, klik 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. 

 

Drie raadsleden hebben in drie raadsvergaderingen bij drie agendapunten, voorafgaande 

aan de beraadslaging en besluitvorming, een integriteitmelding bij de griffier gedaan 

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

Het betrof meldingen van de raadsleden: 

- H. Wijers-van der Linden, 15 februari, agendapunt 12 ‘Instemmen met plan eindtoestand 

en visie gebiedsontwikkeling Wijnaerden in Buggenum en Neer + met concrete project-

voorstellen voor eerste fase herinrichting’; 

- C. Franssen-Verlinden, 7 juni, agendapunt (aanvankelijk) besloten vergadering ‘Toekennen 

ereburgerschap aan wethouder de heer P.H.G. Verlinden uit Grathem’; 

- H. Sleven, 5 juli, agendapunt 7 ‘Vaststellen Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot 

en met 2025’. 

 

Daarnaast heeft ook één wethouder een integriteitmelding gedaan, namelijk wethouder 

H. Wijers-Van der Linden in de raadsvergadering van 1 november bij agendapunt 16  

‘Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag onteigening perceel grond in  

gebiedsontwikkeling Wijnaerden te Buggenum’. 

 

  

https://leudal.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/006f8d0a-8b1e-40ab-8c71-8a48c0b7f29b
https://leudal.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/3a751a5f-c1db-466c-b1c8-97101a241eb4
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3.3   Werkgeverscommissie raadsgriffie 

 

De in de raadsvergadering van 8 oktober 2013 ingestelde Werkgeverscommissie raadsgriffie 

treedt, namens de gemeenteraad, formeel op als werkgever van de medewerkers van de 

raadsgriffie (ultimo dit jaar bestaande uit twee medewerkers met 1,5 fte).  

Op 29 maart, de laatste dag van de zittingsperiode van de raad, expireerde ook de zittings-

termijn van de leden van de werkgeverscommissie, zijnde de raadsleden H. Sleven (Samen 

Verder; voorzitter), H. Hermans (Ronduit Open) en A. Kierkels (D66).  

Bij raadsbesluit van 5 juli wees de raad drie nieuwe leden voor deze commissie aan:  

C. Franssen (Samen Verder), E. Snijders (CDA) en L. Schouten (D66). 

De commissie wordt ondersteund door griffier W. Cornelissen.  

 

 

Op de foto (gemaakt door Wim Cornelissen, op 21 december) v.l.n.r. Leo Schouten,  

Colette Franssen en Elle Snijders. 

 

De commissie is drie keer (1 augustus, 4 oktober + 21 december) in vergadering bijeen  

geweest. In haar eerste vergadering benoemde de commissie de heer Schouten tot haar 

voorzitter. 

Daarnaast heeft de commissie op 26 september een training voor werkgeverscommissies 

bijgewoond, die in Venray plaatsvond, en die was georganiseerd door de Nederlandse  

Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de griffierskring Noord- en Midden-

Limburg. 

 

In de presidiumvergadering van 31 oktober heeft de heer Schouten, op zijn initiatief, af-

stemming gezocht met de presidiumleden over enkele onderwerpen: (a) takenpakket van de 

griffie, (b) bezuinigingen op de griffie, (c) omvang griffie, (d) werving van een nieuwe griffier 

(per 11dec24), (e) functioneringsgesprekken en (f) contact werkgeverscommissie met de 

raad. 
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3.4   Inwerken nieuwe raadsleden 
 

De per 30 maart ‘echt nieuwe’ raadsleden zijn in de week van 6 t/m 9 april tijdens avondsessies 

ingewerkt door medewerkers van de raadsgriffie en de concernorganisatie. 

Op 15 december zijn nog eens 3 raadsleden, die later zijn ingestroomd als gevolg van benoeming 

van raadsleden tot wethouder, ingewerkt door de griffie. 

 

Ook hebben de nieuwe raadsleden op 12 oktober een werkwinkel kunnen bijwonen, georganiseerd 

door het ambtelijke team financiën, om hen wegwijs te maken in stukken zoals de zomernota 

2023-2026 en de begroting 2023 / meerjarenraming 2024-2027. 

 

3.5   Afscheid avondbode  
 

 

Op de foto ontvangt Jo Winkelmolen, uit handen van de burgemeester, een mooie fles wijn. 

 

Jarenlang zijn de raadsleden bij raadsvergaderingen voorzien van koffie en thee door avondbode 

de heer Jo Winkelmolen. Stipt net na de opening van een raadsvergadering en dan telkens om het 

uur kwam hij bij elke aanwezige (ook publiek) langs om de warme drank aan te bieden. 

De raadsvergadering van 7 juni was z’n laatste. Burgemeester mevrouw D. Schmalschläger sprak 

aan hem, namens de raads- en collegeleden, welgemeende dank uit voor de jarenlange, trouwe en 

zorgvuldige dienstverlening + ze wenste hem een mooie pensioentijd toe. 

 

3.6   Lidmaatschap van Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 

 

Al tijdens enkele zittingsperiodes van de raad is een aantal raadsleden (meestal zo’n 4 personen) 

individueel lid geweest van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Ze is een erkende  

beroepsvereniging en stelt zich, naar eigen zeggen, ten doel om raadsleden en gemeenteraden 

sterk en krachtig in positie te krijgen onder het motto 'Een sterke raad doet er toe'. 

Het presidium besloot in zijn vergadering van 20 september dat, voorlopig - bij wijze van proef - 

t/m 2023, voor alle raadsleden het collectief lidmaatschap moet worden aangegaan van de  

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De contributiekosten voor het collectief lidmaatschap 

bedragen op jaarbasis € 1.225. 

 

  

https://www.raadsleden.nl/
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3.7   Wijziging samenstelling raadsgriffie 

 

Aan het slot van de raadsvergadering van 14 juni werd 

afscheid genomen van griffiemedewerkster Katrien  

Verhoeven-Vyncke die sinds de start van de nieuwe ge-

meente Leudal in 2007 onafgebroken werkzaam is geweest 

op de raadsgriffie. 

Zij had besloten om met ingang van 1 juli haar loopbaan 

elders voort te zetten. 

De burgemeester bedankt haar voor het bijwonen van zeer 

vele raadsvergaderingen, het maken van verslagen van 

raadsvergaderingen, het ondersteunen van de raadsleden, 

de griffier en de raadsadviseur en alle verrichte diensten 

vanuit de raadsgriffie voor het college, de concernambte-

naren alsmede de burgers. 

 

De werkgeverscommissie (sinds 5 juli in nieuwe samen-

stelling) heeft in overleg met de griffier en het presidium 

besloten om de eventuele vervulling van de vacature mee 

te nemen bij de  

bespreking van de Kadernota 2024-2027 in de raadsver-

gadering van 4 juli 2023, zulks met het oog op de voor de 

komende jaren verwachte griffietaken én in het licht van de voor de griffie (na 2021 nog) resteren-

de bezuinigingstaakstelling van structureel € 40.000 jaarlijks, waartoe de raad in de begrotings-

vergadering vaan 12 november 2019 besloot. 

 

3.8   Financiële fractieondersteuning 

 

In de begrotingsvergadering van 8 november besloot de raad een structureel fractiebudget in te 

voeren. In de raadsvergadering van 13 december heeft de raad ter regeling van dat budget de 

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Leudal 2023 vastgesteld. 

De financiële bijdrage bestaat, per jaar, uit een basisbedrag van € 1.000 per fractie en een variabel 

deel van € 500 per raadszetel van de fractie. De financiële bijdrage mag uitsluitend worden  

besteed aan ondersteuning die ertoe strekt de volksvertegenwoordigende, kaderstellende of  

controlerende rol van de fractie te versterken. 

 

3.9   Ontwikkelen en bijhouden kennis griffier 
 

De griffier W. Cornelissen bezoekt door het jaar heen af en toe bijeenkomsten waarop hij zijn  

kennis en ervaring kan delen met of verrijken door contacten met vakgenoten.  

Hij is lid van de griffierkring Noord- en Midden-Limburg. Deze kring, bestaande uit de griffiers van 

de 15 gemeenten, komt zo’n vier keer per jaar een ochtend in vergadering bijeen (één van die vier 

bijeenkomsten vindt gezamenlijk met de griffierskring Zuid-Limburg plaats). De agenda van deze 

vergaderingen wordt voorbereid door een agendacommissie bestaande uit de griffiers van Leudal, 

Roermond, Venlo en Weert.  

 

 

 

 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR687383/1
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Dit jaar vonden de kringvergaderingen plaats: 

a. op 10 maart, in Venray. Onderwerpen: Regionaal Informatie en Expertise Centrum Limburg in  

    kader van ondermijning, Voorbereiding gemeenteraadsverkiezing van 16 maart, Inwerken  

    nieuwe raadsleden, Wet open overheid; 

b. op 8 juni, in Beesel. Onderwerpen: Terugblik op de raadsverkiezingen, Wijzigingen Wet  

    gemeenschappelijke regelingen; 

c. op 7 september, in Maasbracht. Onderwerpen: Gezamenlijke Limburgse aanpak wijzigingen Wet  

    gemeenschappelijke regelingen, Benchmarkrapport raadsgriffies anno 2022, nieuwe Wet open 

    overheid; 

d. op 7 december, in Grathem (tezamen met griffierskring Zuid-Limburg en kabinet-medewerkers  

    provincie Limburg). Onderwerpen: Kennismaking met gouverneur Emile Roemer, Provinciaal  

    onderzoek bestuurscultuur, Relatie gouverneur - provinciaal kabinet - griffiers gemeenten  

    Limburg. 

 

 

In de vergaderzaal, bij het kasteel Groot Buggenum in Grathem. 

Derde van rechts gouverneur Emile Roemer luistert aandachtig naar de griffiers van alle Limburgse gemeenten. 

 

Daarnaast woonde de griffier het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Griffiers bij in het 

provinciehuis van en in Utrecht op 7 oktober met als thema ’leiderschap’. 
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4. Tot slot 

 

Het jaar 2022 werd helemaal in het begin beheerst door de vraag ‘Komt aan de coronapan-

demie, met alle ongemakken en maatregelen, dit jaar een einde?’. Het antwoord luidde ‘ja’. 

Begin januari vonden de eerste versoepelingen plaats van de in december 2021 nog eens 

afgekondigde harde maatregelen. Het basis- en voortgezet onderwijs en de buitenschoolse 

opvang ging weer open. 

Op 15 februari diende de gemeenteraad nog zonder publiek en met in achtneming van de 

anderhalvemetermaatregel te vergaderen, maar op 25 februari verviel ook die maatregel. 

De vastelaovend kon weer met grote groepen worden gevierd. 

In maart vervielen de laatste maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje in het 

openbaar vervoer. 

Voor velen een opluchting omdat daardoor ook het digitale vergaderen als gemeenteraad of 

commissies, met alle beperkingen voor insprekers en publieke belangstellenden, tot het 

verleden ging behoren. Er kunnen weer bijeenkomsten plaatsvinden, handen worden  

geschud, ontmoetingen plaatsvinden en normale gesprekken worden gevoerd. 

 

Allemaal ook net op tijd om de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart een enigszins 

normaal verloop te kunnen geven, ook al werd de mogelijkheid geboden om gedurende 

twee dagen (14 en 15 maart) vervroegd te stemmen. Ook werd de zittingsduur van de 

raadsleden met 6 dagen verlengd tot en met 29 maart. 

 

De nieuwe gemeenteraad heeft op 30 maart de oude raad afgelost. De raad als geheel, de 

raadsfracties en de individuele raadsleden hebben allemaal zo hun ambities voor de  

zittingstermijn 2022-2026. 

 

De raadsgriffie staat klaar om u bij de verwezenlijking daarvan te ondersteunen! 

 

Leudal, 16 januari 2023. 

 

De raadsgriffie: 

- Wim Cornelissen 

- John Lommen, raadsadviseur 

 

   
              Wim Cornelissen  John Lommen 
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Bijlage A 
 

Overzicht amendementen 
Legenda:  

 

Fracties 

SV = Samen Verder, RO = Ronduit Open, CDA = Christen-Democratisch Appèl,  

D66 = Democraten 66, PAL = Progressief Akkoord Leudal,  

VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, LS = Leudal Sociaal 

 

Beslissingen 

A = aangenomen, V = verworpen, i = ingetrokken, h = aangehouden 

 

Datum Fractie(s) Amendementen 2022 A V i h 

15feb SV  

(mondeling) 

Uiten wensen en bedenkingen oprichting 

van en deelname aan Stichting Risicobe-

heer Veiligheidsregio's door Veiligheidsre-

gio Limburg-Noord te Venlo 

X    

15feb PAL+LS Voteren krediet realisatie Kindcentrum 

Leudal-West te Ittervoort 

X    

15feb CDA+SV Instemmen met plan eindtoestand en 

visie gebiedsontwikkeling Wijnaerden in 

Buggenum en Neer + met concrete pro-

jectvoorstellen voor eerste fase herin-

richting 

X    

26apr PAL Verwerken saldi Decembercirculaire 2021 

gemeentefonds 

  X  

7jun Griffier  

(via presidium) 

Vaststellen zienswijze over jaarverslag 

2021, eerste begrotingswijziging 2022 + 

ontwerpbegroting 2023 + meerjarenra-

ming 2024-2026  gemeenschappelijke 

regeling Omnibuzz te Sittard 

X    

7jun Griffier  

(via presidium) 

Vaststellen zienswijze over ontwerpbegro-

ting 2023 + meerjarenraming 2024-2026 

van de Modulaire gemeenschappelijke 

regeling sociaal domein Limburg-Noord te 

Venray 

X    

7jun Griffier  

(via presidium) 

Vaststellen zienswijze over ontwerpbegro-

ting 2023 gemeenschappelijke regeling 

Westrom te Roermond + Kennisnemen 

van voorlopige jaarrekening en -verslag 

2021 

X    

7jun SV+CDA Structureel verhogen subsidiebudget 

dorpsplatforms 

X    

7jun Griffier  

(via presidium) 

Vaststellen zienswijze over ontwerpbegro-

ting 2023 en over meerjarenraming 

2024-2027 van  gemeenschappelijke re-

geling Belastingsamenwerking Gemeen-

ten en Waterschappen te Roermond 

X    
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Datum Fractie(s) Amendementen 2022 (vervolg) A V i h 

7jun PAL+RO Vaststellen zienswijze over ontwerpbegro-

ting 2023 en over meerjarenraming 

2024-2027 van  gemeenschappelijke re-

geling Belastingsamenwerking Gemeen-

ten en Waterschappen te Roermond 

X    

7jun RO Vaststellen zienswijze over voorlopige 

jaarrekening 2021 + over ontwerpbegro-

ting 2023 van gemeenschappelijke rege-

ling ‘Reinigingsdienst Maasland’ te Haelen 

  X  

7jun Griffier  

(via presidium) 

Vaststellen zienswijze over voorlopige 

jaarrekening 2021 + over ontwerpbegro-

ting 2023 van gemeenschappelijke rege-

ling ‘Reinigingsdienst Maasland’ te Haelen 

X    

5jul Griffier  

(via presidium) 

Kennisnemen voorlopige jaarrekening 

2021 + Vaststellen zienswijze ontwerpbe-

groting 2023 gemeenschappelijke rege-

ling Grenspark Maas-Swalm-Nette te 

Roermond 

X    

5jul RO Vaststellen zienswijze over ontwerpbegro-

ting 2023 gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo 

+ Kennisnemen voorlopige jaarrekening 

en -verslag 2021 

X    

5jul Griffier  

(via presidium) 

Vaststellen zienswijze over ontwerpbegro-

ting 2023 gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo 

+ Kennisnemen voorlopige jaarrekening 

en -verslag 2021 

  X  

5jul RO Vaststellen Structuurvisie Wonen Midden-

Limburg 2022 tot en met 2025 

 X   

27sep Griffier  

(via presidium) 

Vaststellen zienswijze begroting 2023 

Regionale uitvoeringsdienst Limburg 

Noord te Roermond 

X    

27sep RO Vaststellen lijst van buitenplanse omge-

vingsplanactiviteiten waarvoor advies 

gemeenteraad nodig is bij aanvragen 

omgevingsvergunning 

 X   

1nov D66+SV+CDA+RO Vaststellen Verordening maatschappelijke 

ondersteuning Leudal 2023 

X    

1nov RO Vaststellen 2e raadsrapportage 2022 + 

Vaststellen 8-tal mutaties reserves + 

Aanpassen lijst subsidies voor 4-tal instel-

lingen en bedrijven + Voteren 2-tal kre-

dieten + Instellen gecommitteerde reser-

ve + Vaststellen 17e begrotingswijziging 

2022 (compensatie energielasten ge-

meenschapshuizen) 

X    
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Datum Fractie(s) Amendementen 2022 (vervolg) A V i h 

8nov D66+SV+CDA Vaststellen Begroting 2023 + Vaststellen 

Meerjarenraming 2024-2026 + Vaststel-

len Meerjarig investeringsprogramma 

2023-2026 + Voteren kredieten jaarschijf 

2023 (fractiebudget) 

X    

8nov RO Vaststellen Begroting 2023 + Vaststellen 

Meerjarenraming 2024-2026 + Vaststel-

len Meerjarig investeringsprogramma 

2023-2026 + Voteren kredieten jaarschijf 

2023 (teruggave meeropbrengst OZB) 

 X   

8nov RO Vaststellen Begroting 2023 + Vaststellen 

Meerjarenraming 2024-2026 + Vaststel-

len Meerjarig investeringsprogramma 

2023-2026 + Voteren kredieten jaarschijf 

2023 (verdeling extra personele inzet) 

 X   

13dec D66 Toekennen bijdrage vanuit Gebiedsfonds 

Buggenumse veld voor realisatie project 

landschappelijke inpassing en inrichting 

terrein ‘De Klink’ te Buggenum als land-

schappelijk-cultuurhistorisch en bio-divers 

belevings- en beweeggebied 

   X 

13dec RO Vaststellen Regeling kwijtschelding ge-

meentelijke belastingen Leudal 2023 

 X   

13dec RO Vaststellen Delegatiebesluit Omgevings-

wet 

X    

13dec D66+CDA Vaststellen Versnellingsagenda Wonen 

2023-2025 

   X 

13dec SV Vaststellen Versnellingsagenda Wonen 

2023-2025 

X    

  totaal 18 5 3 2 
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Bijlage B 

 
Overzicht moties 

 

B.1 Moties bij raadsvoorstellen 

 

Legenda:  

 

Fracties 

SV = Samen Verder, RO = Ronduit Open, CDA = Christen-Democratisch Appèl,  

D66 = Democraten 66, PAL = Progressief Akkoord Leudal,  

VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, LS = Leudal Sociaal 

 

Beslissingen 

A = aangenomen, V = verworpen, i = ingetrokken, h = aangehouden 

 

Datum Fractie(s) Motie 2022 A V i h 

7jun PAL+RO Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 

2023 en over meerjarenraming 2024-2027 van  

gemeenschappelijke regeling Belastingsamen-

werking Gemeenten en Waterschappen te 

Roermond 

X    

7jun PAL+RO+D66 Vaststellen zienswijze over voorlopige jaarreke-

ning 2021 + over ontwerpbegroting 2023 van 

gemeenschappelijke regeling ‘Reinigingsdienst 

Maasland’ te Haelen 

  X  

27sep SV+D66+CDA Instemmen met Zomernota 2023 - 2026 X    

27sep RO Instemmen met Zomernota 2023 - 2026   X  

1nov RO Vaststellen Verordening maatschappelijke on-

dersteuning Leudal 2023 (Verordening maat-

schappelijke ondersteuning over redelijk en 

billijk retributieartikel) 

 X   

1nov RO Vaststellen Verordening maatschappelijke on-

dersteuning Leudal 2023 (Verordening maat-

schappelijke ondersteuning over maximalisatie 

winstpercentage aanbieders zorg) 

 X   

1nov RO Vaststellen Verordening maatschappelijke on-

dersteuning Leudal 2023 (Verordening maat-

schappelijke ondersteuning mogelijk maken 

indicaties wmo voor onbepaalde tijd) 

 X   

1nov RO Vaststellen 2e raadsrapportage 2022 + Vast-

stellen 8-tal mutaties reserves + Aanpassen lijst 

subsidies voor 4-tal instellingen en bedrijven + 

Voteren 2-tal kredieten + Instellen gecommit-

teerde reserve + Vaststellen 17e begrotingswij-

ziging 2022 (gebruik gymzaal Heibloem) 

  X  
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Datum Fractie(s) Motie 2022 (vervolg) A V i h 

8nov CDA+SV+D66 Vaststellen Begroting 2023 + Vaststellen Meer-

jarenraming 2024-2026 + Vaststellen Meerjarig 

investeringsprogramma 2023-2026 + Voteren 

kredieten jaarschijf 2023 (verduurzaming ver-

lichting) 

X    

8nov CDA+SV+D66+RO Vaststellen Begroting 2023 + Vaststellen Meer-

jarenraming 2024-2026 + Vaststellen Meerjarig 

investeringsprogramma 2023-2026 + Voteren 

kredieten jaarschijf 2023 (onderhoud wegen) 

X    

8nov D66+SV+CDA Vaststellen Begroting 2023 + Vaststellen Meer-

jarenraming 2024-2026 + Vaststellen Meerjarig 

investeringsprogramma 2023-2026 + Voteren 

kredieten jaarschijf 2023 (digitale informatie-

borden) 

X    

8nov D66+SV+CDA (Vaststellen Begroting 2023 + Vaststellen Meer-

jarenraming 2024-2026 + Vaststellen Meerjarig 

investeringsprogramma 2023-2026 + Voteren 

kredieten jaarschijf 2023 (opstellen speeltui-

nenbeleid + opknappen speelplekken 2023) 

X    

8nov RO Vaststellen Begroting 2023 + Vaststellen Meer-

jarenraming 2024-2026 + Vaststellen Meerjarig 

investeringsprogramma 2023-2026 + Voteren 

kredieten jaarschijf 2023 (volwassenenfonds) 

  X  

8nov RO Vaststellen Begroting 2023 + Vaststellen Meer-

jarenraming 2024-2026 + Vaststellen Meerjarig 

investeringsprogramma 2023-2026 + Voteren 

kredieten jaarschijf 2023 (vervangen witgoed) 

  X  

8nov RO Vaststellen Begroting 2023 + Vaststellen Meer-

jarenraming 2024-2026 + Vaststellen Meerjarig 

investeringsprogramma 2023-2026 + Voteren 

kredieten jaarschijf 2023 (vangnet eerste le-

vensbehoeften) 

  X  

8nov RO Vaststellen Begroting 2023 + Vaststellen Meer-

jarenraming 2024-2026 + Vaststellen Meerjarig 

investeringsprogramma 2023-2026 + Voteren 

kredieten jaarschijf 2023 (voortgangsrapporta-

ges woningbouw) 

 X   

8nov RO Vaststellen Begroting 2023 + Vaststellen Meer-

jarenraming 2024-2026 + Vaststellen Meerjarig 

investeringsprogramma 2023-2026 + Voteren 

kredieten jaarschijf 2023 (omgang geheimhou-

ding stukken) 

  X  

8nov RO Vaststellen Begroting 2023 + Vaststellen Meer-

jarenraming 2024-2026 + Vaststellen Meerjarig 

investeringsprogramma 2023-2026 + Voteren 

kredieten jaarschijf 2023 (herstel vertrouwen 

overheid) 

  X  
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Datum Fractie(s) Motie 2022 (vervolg) A V i h 

8nov RO Vaststellen Begroting 2023 + Vaststellen Meer-

jarenraming 2024-2026 + Vaststellen Meerjarig 

investeringsprogramma 2023-2026 + Voteren 

kredieten jaarschijf 2023 (laadpalen elektrici-

teit) 

X    

13dec PAL Vaststellen Versnellingsagenda Wonen 2023-

2025 

 X   

  totaal 7 5 8 0 
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B.2 Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

Legenda:  

 

Fracties 

SV = Samen Verder, RO = Ronduit Open, CDA = Christen-Democratisch Appèl,  

D66 = Democraten 66, PAL = Progressief Akkoord Leudal,  

VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, LS = Leudal Sociaal 

 

Beslissingen 

A = aangenomen, V = verworpen, i = ingetrokken, h = aangehouden 

 
 

Datum Fractie(s) Motie vreemd aan de orde van de dag 2022 A V i h 

15feb CDA Ventilatie in schoolgebouwen  X   

15feb D66 Aanlevering van plastic verpakkingen, metalen 

verpakkingen en drankkartons 

 X   

15feb RO + CDA Voorkomen scholensluiting X    

26apr SV + CDA + 

D66 + PAL 

Behoud basisonderwijs in kleine kernen X    

7jun SV + CDA Uitvoeringsmaatregelen van Mobiliteitsplan op 

raadsniveau te bespreken 

  X  

7jun PAL Gemeentelijke garantie provinciale stimule-

ringsregeling Duurzaam Thuis in gevallen van 

energiearmoede 

  X  

5jul RO Landelijk en lokaal stikstofvraagstuk  X   

1nov SV + RO + CDA 

+ D66 + PAL 

Armoede en bestaanszekerheid X    

1nov RO Opnemen binnenplanse afwijkingsbevoegdheid 

vergunning stalling maximaal 15 caravans 

 X   

1nov RO Inzameling restafval + incontinentiemateriaal 

bij appartementencomplexen 

  X  

1nov RO Inzameling restafval + incontinentiemateriaal 

bij appartementencomplexen 

  X  

1nov RO Onteigening perceel grond in gebiedsontwikke-

ling Wijnaerden te Buggenum 

 X   

13dec RO Verhogen inkomensgrens minimabeleid naar 

150 % + Verhogen bijdrage aanvullende ziek-

tekostenverzekering 

 X   

13dec RO Verhogen inkomensgrens minimabeleid naar 

150 % + Verhogen bijdrage aanvullende ziek-

tekostenverzekering 

 X   

  totaal 3 7 4 0 

 
 

  



   

 
94 

Bijlage C 
 
 

Overzicht initiatiefraadsvoorstellen 

 

Legenda:  

 

Fracties 

SV = Samen Verder, RO = Ronduit Open, CDA = Christen-Democratisch Appèl,  

D66 = Democraten 66, PAL = Progressief Akkoord Leudal,  

VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, LS = Leudal Sociaal 

 

Beslissingen 

A = aangenomen, V = verworpen, i = ingetrokken, h = aangehouden 

 

Datum Fractie(s) Initiatiefvoorstellen 2022 A V i h 

       

 

Géén.  



   

 
95 

Bijlage D 
 

Samenstelling gemeenteraad1 
1 per ultimo 2022 

 

Fractie Samen Verder 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Leon Linssen 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Kemkensstraat 4 

6083 AV  Nunhem 

  

E-mail adres l.linssen@leudal.nl 

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Colette Franssen 

Raadslid 

  

E-mail adres c.franssen@leudal.nl 

Politieke partij Samen Verder 
 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Tim Knubben 

Raadslid 

Adres 
Seringenstraat 4 

6011 RM  Ell 

  

E-mail adres t.knubben@leudal.nl 

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

Naam 

Functies 

Patty Peeters 

Raadslid 

Adres 
Jean Romestraat 3 

6093 BC  Heythuysen 

  

E-mail adres p.peeters@leudal.nl 

Politieke partij Samen Verder 

 

 

  

mailto:l.linssen@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:h.sleven@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
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Fractie Samen Verder (vervolg) 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Carole Piepers 

Raadslid 

  

E-mail adres c.piepers@leudal.nl 

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Hen Sleven 

Raadslid 

Adres 
Jaspersstraat 8 

6013 SP  Hunsel 

  

E-mail adres h.sleven@leudal.nl 

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

 

Dirk Voermans 

Raadslid 

Adres 

 

Reppelstraat 29a 

6088 EV  Roggel 

  

E-mail adres d.voermans@leudal.nl  

Politieke partij Samen Verder 

 

 

Fractie Ronduit Open 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Stan Backus 

Raadslid en fractievoorzitter 

 

E-mail adres 

 

s.backus@leudal.nl 

Politieke partij Ronduit Open 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Jordi Custers 

Raadslid 

Adres 
Kunnenbeemd 8 

6011 PB  Ell 

  

E-mail adres j.custers@leudal.nl 

Politieke partij Ronduit Open 

 

mailto:e.vantilburg@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:e.vantilburg@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:d.voermans@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:b.hermans@leudal.nl
http://www.ronduitopen.nl/
mailto:j.custers@leudal.nl
http://www.ronduitopen.nl/
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Naam 

Functie 

Peter Francot 

Raadslid 

Adres 

 

Ridderstraat 1 

6095 AV  Baexem 

  

E-mail adres p.francot@leudal.nl 

Politieke partij Ronduit Open 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Mart Janssen 

Raadslid 

  

E-mail adres m.janssen@leudal.nl  

Politieke partij Ronduit Open 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Gerry Teeuwen 

Raadslid 

Adres 
Isidoorstraat 17 

6012 RE  Haler 

  

E-mail adres g.teeuwen@leudal.nl 

Politieke partij Ronduit Open 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Thieu Wagemans 

Raadslid 

Adres 

 

Belenbroeklaan 22 

6093 BT  Heythuysen 

  

E-mail adres m.wagemans@leudal.nl  

Politieke partij Ronduit Open 

 

  

http://www.ronduitopen.nl/
mailto:m.janssen@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 

Functie 

Peter van Melick 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 

 

Gerhegge 8 

6086 PC  Neer 

  

E-mail adres phl.vanmelick@leudal.nl  

Politieke partij CDA 

 

 

 

 

Naam 

Functies 

Thieu Bongers 

Raadslid 

Adres 

 

Keversbroek 2 

6037 RG  Kelpen-Oler 

  

E-mail adres t.bongers@leudal.nl 

Politieke partij CDA 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Dirk Jimmink 

Raadslid 

  

E-mail adres d.jimmink@leudal.nl 

Politieke partij CDA 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

 

Adres 

 

John Nouwen 

Raadslid 

 

Aan de Heibloem 17a 

6093 PE  Heythuysen 

 

E-mail adres 

 

j.nouwen@leudal.nl 

Politieke partij CDA 
 

 

 

 

 

Naam 

Functies 

Elle Snijders 

Raadslid 

Adres 
Eind 4 

6088 NC  Roggel 

  

E-mail adres e.snijders@leudal.nl 

Politieke partij CDA 

 

 

mailto:phl.vanmelick@leudal.nl
http://www.ronduitopen.nl/
http://www.cda.nl/leudal
mailto:d.jimmink@leudal.nl
http://www.cda.nl/leudal
mailto:j.nouwen@leudal.nl
mailto:e.snijders@leudal.nl
http://www.cda.nl/leudal
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Fractie D66 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Jort Raemakers 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 

 

Beukenlaan 16 

6086 CR  Neer 

  

E-mail adres j.raemakers@leudal.nl 

Politieke partij D66 
 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

  

Romy van Heur 

Raadslid 

  

E-mail adres r.vanheur@leudal.nl 

Politieke partij D66 

 

 

 

Naam 

Functies 

André Kierkels 

Raadslid 

Adres 

 

Hanssum 18 

6086 BV  Neer 

E-mail adres a.kierkels@leudal.nl 

Politieke partij D66 
 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Leo Schouten 

Raadslid 

Adres 

 

Park 10 

6093 EL  Heythuysen 

E-mail adres l.schouten@leudal.nl  

Politieke partij D66 
 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Rinke de Wit 

Raadslid 

Adres 

 

Steegstraat 16 

6085 ER  Horn 

E-mail adres r.dewit@leudal.nl  

Politieke partij D66 
 

  

mailto:j.raemakers@leudal.nl
http://www.d66leudal.nl/
mailto:a.kierkels@leudal.nl
mailto:l.schouten@leudal.nl
mailto:r.dewit@leudal.nl
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Fractie Progressief Akkoord Leudal 

 

 

 

Naam 

Functies 

Hilde Glessner 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 

 

Stadhouderlaan 25 

6085 AV  Horn 

  

E-mail adres h.glessner@leudal.nl 

Politieke partij Progressief Akkoord Leudal 
 

 

 

 

Naam 

Functies 

Richard Verheul 

Raadslid 

Adres 

 

Pater van Donstraat 28 

6089 NP  Heibloem 

  

E-mail adres r.verheul@leudal.nl  

Politieke partij Progressief Akkoord Leudal 
 

 

 

Raadsvoorzitter 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

             Désirée Schmalschläger 

             Burgemeester 

 
  

 

 

 

Raadsgriffier 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

             Wim Cornelissen 

             Griffier 

 

E-mail adres       w.cornelissen@leudal.nl  
 

 

mailto:h.glessner@leudal.nl

