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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 13 december 2022  
 
Aanwezig: 

Mevrouw D.H. Schmalschläger (burgemeester); 
De heer drs. M. Graef (wethouder); 
De heer mr. R.M.J. Martens (wethouder); 
De heer drs. H. van Helden (wethouder); 
Mevrouw Ing. H. Wijers (wethouder);  
De heer mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts (gemeentesecretaris);  
De heer Ing. E.L.A. Lucassen (bestuurssecretaris).  

 

Agendapunt 

JOIN nr. 

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit 

 

1. BenW - 3902 

 

Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 6 december 2022  

 

De Openbare besluitenlijst 

B&W d.d. 6 december 2022 

vaststellen. 

  

 

Conform advies 

2. BenW - 3817 Dakrenovatie basisschool 

De Heihorst 

Uw college wordt voorgesteld 

om te besluiten conform 

scenario A (toekenning 

financiële bijdrage ad € 14.888 

) of scenario B (afwijzing 

bijdrage), als beschreven in 

onderhavig voorstel. 

Het college besluit tot het 

toekennen van een bijdrage 

ad € 14.888,- conform 

scenario A zoals beschreven 

in het voorstel. 

    

3. BenW - 3857 Financiële ondersteuning 

aankoop basisinventaris en 

doorstart MFA De Postkoets 

Ten behoeve van het 

herinrichten van MFA De 

Postkoets: 

1. Het bestuurlijk toegezegde  

bedrag van € 32.000 als 

incidentele subsidie op grond 

van artikel 4:23, derde lid 

onder d Algemene wet 

bestuursrecht toewijzen indien 

de raad geen wensen en 

bedenkingen kenbaar maakt. 

Dit voorstel van € 32.000 is in 

de 2de raadsrapportage 2022 

opgenomen ten laste van het 

begrotingssaldo; 

 

 

 

 

 

Conform advies 
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2. Het financieren van             

€ 73.000 door de gemeente 

Leudal op basis van een 

lineaire rentedragende lening 

over 10 jaar onder toepassing 

van de gestelde verplichtingen 

zoals is opgenomen in de 

concept leningovereenkomst 

indien de raad geen wensen en 

bedenkingen kenbaar maakt; 

3. De energielasten 2022 van 

De Postkoets tot het moment 

van hervatten van de 

exploitatie voor rekening 

nemen van de gemeente 

Leudal tot maximaal 31 

december 2022; 

4. De hoogte van de rente 

wordt definitief vastgesteld bij 

het ondertekenen van de 

leningovereenkomst, waarbij 

de rente verhoogd wordt met 

een risico-opslag van 1% 

conform de voorwaarden van 

het nog door de raad vast te 

stellen Treasurystatuut 2023. 

5. Middels bijgevoegde 

raadsinformatiebrief de raad in 

de gelegenheid stellen wensen 

en bedenkingen kenbaar te 

maken inzake de verstrekking 

van de rentedragende lening 

van € 73.000 en de incidentiele 

subsidie van € 32.000. 

  witregel  

4. BenW - 3859 Subsidieregeling 

energiecompensatie 2022 

voor gemeenschapshuizen 

en sport- en sociaal-

culturele accommodaties in 

de gemeente Leudal 

1. Vaststellen van de  

Subsidieregeling 

energiecompensatie 2022 voor 

gemeenschapshuizen en sport- 

en sociaal-culturele 

accommodaties in de 

gemeente Leudal; 

 

 

 

Conform advies met 

wijziging. 

Het college mandateert de 

portefeuillehouder om te 

beoordelen of art. 12 lid 4 

van de regeling geschrapt 

kan worden en in dat geval 

de regeling dienovereen-

komstig aan te passen. 



  
  

 

B&W besluitenlijst  
 

 

 

2. Een subsidieplafond 

vaststellen van € 500.000 voor 

deze regeling; 

3. Het afdelingshoofd 

Samenleving. 

  witregel  

5. BenW - 3863 Europese openbare 

aanbesteding 

gladheidsbestrijding 

gemeente Leudal seizoen 

2023-2024 en seizoen 

2024-2025 

1. instemmen met de Europese 

aanbestedingsprocedure voor 

de aanbesteding 

gladheidsbestrijding gemeente 

Leudal seizoen 2023-2024 en 

seizoen 2024-2025 teneinde de 

Raamovereenkomst 

Gladheidsbestrijding gemeente 

Leudal aan te gaan met de 

winnaar van de aanbesteding 

conform beslispunt 2; 

2. Na opening van de digitale 

kluis, op basis van een positief 

gunningsadvies en indien 

passend binnen het 

beschikbare budget, de 

opdracht gunnen aan de 

laagste inschrijver op basis van 

de Raamovereenkomst 

Gladheidsbestrijding gemeente 

Leudal; 

3. Afdelingshoofd Ruimte 

mandaat te verlenen om te 

besluiten tot het gunnen van 

de opdracht aan de winnaar 

van de aanbesteding conform 

beslispunt 2 en de 

Raamovereenkomst 

Gladheidsbestrijding gemeente 

Leudal (conform bijlage 1) 

namens de burgemeester te 

ondertekenen. 

Conform advies 

 

 

 

 

 

 

 

 witregel  
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6. BenW - 3866 Pacht 2023 1. De eenjarige 

geliberaliseerde 

pachtovereenkomsten met de 

bestaande pachters met een 

langdurige pachtrelatie 

verlengen voor 2023, gelet op 

het voortgezet gebruik en de 

bestaande pachtrelatie; 

2. De bestaande pachters met 

een kortdurende pachtrelatie 

informeren over het 

voornemen tot verlenging, 

waarna dit voornemen wordt 

bekendgemaakt op de 

gebruikelijke wijze alvorens de 

eenjarige geliberaliseerde 

pachtovereenkomsten te 

verlengen; 

3. De pachtprijs per hectare 

voor deze overeenkomsten 

voor 2023 vaststellen op € 

750,00 per hectare voor 

bouwland en op € 3.598,00 

voor tuinland. 

Conform advies 

  witregel  

7. BenW - 3867 Beleidsagenda Meedoen en 

Wonen 2022-2023 

1. De regionale Beleidsagenda 

Meedoen en Wonen 2022-2023 

vast te stellen. 

Conform advies 

  witregel  

8. BenW - 3870 Europese 

aanbestedingsprocedure 

voor de aanbesteding 

onderhoud en groot 

onderhoud grassportvelden 

1. Besluiten tot de Europese 

 aanbestedingsprocedure voor 

de aanbesteding onderhoud en 

groot onderhoud 

grassportvelden teneinde de 

Raamovereenkomst Groot 

onderhoud sportvelden 2023-

2025 aan te gaan met de 

winnaar van de aanbesteding 

conform beslispunt 2; 

 

 

 

 

 

Conform advies 
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2. Na opening van de digitale 

kluis, op basis van een positief 

gunningsadvies en indien 

passend binnen het 

beschikbare budget, de 

opdracht gunnen aan de 

laagste inschrijver op basis van 

de Raamovereenkomst Groot 

onderhoud sportvelden 2023-

2025; 

3. Afdelingshoofd Ruimte 

mandaat te verlenen om te 

besluiten tot het gunnen van 

de opdracht aan de winnaar 

van de aanbesteding conform 

beslispunt 2 en de 

Raamovereenkomst Groot 

onderhoud sportvelden 2023- 

2025 (conform bijlage 1) 

namens de burgemeester te 

ondertekenen. 

  witregel  

9. BenW - 3877 Uitvoeringskrediet voor het 

vervangen van 

gemeentebomen 

€ 87.386,- exclusief btw als 

volgt te onttrekken uit de in 

het MIP (Meerjaren 

Investerings Programma) 

opgenomen raamkredieten: 

- Raamkrediet infrastructurele 

werken 2020 – groen 

(72010212) € 7.485,-; 

- Raamkrediet infrastructurele 

werken 2021 – groen 

(75070004) € 79.901,-; ten 

behoeve van het vervangen 

van gemeentebomen. 

Conform advies 

  witregel  

10. BenW - 3893 Stand van zaken aanpak 

dossier Döhler, Kunneweg 

9, Roggel 

Voor kennisgeving aannemen. Conform advies 

  

 

 

 

witregel  
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11. BenW - 3899 Beslissing op bezwaar 

Zandstraat 3 Kelpen Oler 

1. Het ingebrachte bezwaar 

gegrond te verklaren ten 

aanzien van de overschrijding 

van het langdurig gemiddelde 

geluidsniveau; 

2. Het ingebrachte bezwaar 

voor het overige ongegrond te 

verklaren; 

3. Het besluit van 20 december 

2020 te heroverwegen en: 

a. Een last onder dwangsom op 

te leggen ten aanzien van het 

positioneren van de 

eierwagens aan de achterzijde 

van het raaplokaal; 

b. Een last onder dwangsom op 

te leggen ten aanzien van het 

bulken van veevoer buiten de 

dagperiode, behoudens kleine 

afwijkingen die veroorzaakt 

worden door externe 

omstandigheden; 

4. € 541,- proceskosten te 

vergoeden aan bezwaarmaker. 

Conform advies 

  witregel  

    

  witregel  

Openbare rondvraag: 

 

Beantwoording diverse Raadsvragen en een gestelde vraag in de commissie Bestuur en Middelen 
Het college stemt in met de, namens het college, beantwoording van diverse Raadsvragen en deze 
antwoorden aan te bieden aan de Raadsgriffie ter verdere afdoening t.w.: 

- Beantwoording raadsvraag 2022-195 Aanvragen eenmalige energietoeslag; 
- Beantwoording raadsvraag 2022-197 Verplaatsing supermarkt Jan Linders; 

- Beantwoording raadsvraag 2022-198 Vestiging supermarkt Aldi in Neer; 
- Beantwoording gestelde vragen in de commissie B&M d.d. 30.11.2022. 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 20 december 2022 

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


