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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 17 januari 2023  
 
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 - 3968 

 

Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 10 januari 2023 

 

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 

10 januari 2023 vaststellen. 

 

Conform advies 

    

2. BenW - 3623 Instellen auditcomité De raad voor te stellen een 

auditcomité in te stellen en daartoe 

bijgevoegde concept Verordening 

auditcomité gemeente Leudal 2023 

vast te stellen conform bijgevoegd 

raadsvoorstel en -besluit. 

Conform advies 

    

3. BenW - 3637 Gewijzigd vaststellen 

bestemmingsplan RvR 

kavels Noorderbaan te 

Heythuysen 

1. In te stemmen met de 

beantwoording van de zienswijzen; 

2. in te stemmen met het gewijzigd 

vast te stellen bestemmingsplan 

RvRKavels Noorderbaan te 

Heythuysen en dit ter vaststelling 

aan de raad aan te bieden; 

3. In te stemmen met de 

beeldkwaliteitsparagraaf en dit ter 

vaststelling aan de raad aan te 

bieden; 

4. Een allonge op de anterieure 

overeenkomst aan te gaan met de 

ontwikkelaar;   

5. Besluiten tot het opleggen van 

geheimhouding op paragraaf 4.1 

onder Argumenten en de bijlage 

allonge bij de 

realisatieovereenkomst. 

 

 

Conform advies 



  
  

 

B&W besluitenlijst  
 

 

 

Financiële middelen op grond van 

artikel 55 Gemeentewet jo. artikel 5.1 

tweede lid aanhef en onder b 

(financiële/economische belangen 

gemeente) en artikel 5.1 vierde lid 

(het belang, dat de geadresseerde 

erbij heeft als eerste kennis te 

kunnen nemen van de informatie) 

van de Wet open overheid. Deze 

wordt opgeheven nadat de 

grondlevering heeft plaatsgevonden 

en het bestemmingsplan 

onherroepelijk is;   

6. De provincie te verzoeken het 

gewijzigd vastgestelde 

bestemmingsplan vervroegd te 

mogen publiceren. 

  witregel  

4. BenW - 3918 Realisatie antenne-

installatie Eikesstraat 

Hunsel 

Omgevingsvergunning verlenen aan 

Vodafone Libertel B.V. voor de 

activiteiten 'bouwen' en 'handelen in 

strijd met regels ruimtelijke ordening' 

voor het realiseren van een antenne-

installatie op de locatie kadastraal 

bekend als Hunsel sectie M, nummer 

95, op grond van 2.12, eerste lid, 

onder a, onder 1° van de Wet 

algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo). 

Conform advies 

  witregel  

5. BenW - 3919 Vaststellen 

bestemmingsplan 'Nijken 18 

Roggel 2022' 

De raad voorstellen: 

1. Het bestemmingsplan 'Nijken 18 

Roggel 2022', zoals dit ter inzage 

heeft gelegen, ongewijzigd vast te 

stellen, overeenkomstig: 

a. De bij dit plan behorende digitale 

dataset met planidentificatienummer 

NL.IMRO.1640.BP22RoNijken18-

VG01 en de bijbehorende ondergrond 

o_ NL.IMRO.1640.BP22RoNijken18-

VG01.dxf; 

b. De gewaarmerkte analoge 

planstukken, bestaande uit de regels, 

verbeelding en toelichting; 

Conform advies 
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2. Geen exploitatieplan vast te 

stellen zoals bepaald in artikel 6.12 

lid 2 Wro juncto artikel 6.2.1a Bro. 

  witregel  

6. BenW - 3926 Uitvoeringskrediet voor het 

vervangen van 

gemeentebomen 2023 

€ 150.000,- exclusief btw als volgt te 

onttrekken uit de in het MIP 

(Meerjaren Investerings Programma) 

opgenomen raamkredieten: 

- Raamkrediet infrastructurele 

werken 2021 - groen (75070004) € 

57.794,-; 

- Raamkrediet infrastructurele 

werken 2022 - groen (75070009) € 

92.206,-; 

ten behoeve van het vervangen van 

gemeentebomen. 

Conform advies 

  witregel  

7. BenW - 3941 Sportpark 't Maasveld 1. Bijgevoegde 

samenwerkingsovereenkomst 

aangaan ten behoeve van de 

herontwikkeling van het Sportpark ’t 

Maasveld te Neer; 

2. De raad informeren over het 

aangaan van de 

samenwerkingsovereenkomst 

middels bijgevoegde (concept) 

raadsinformatiebrief. 

Conform advies 

  witregel  

8. BenW - 3942 Realiseren 4 woningen aan 

de Rijksweg 5-7 in Horn 

1. In principe meewerken aan de 

conceptaanvraag voor het realiseren 

van 4 woningen aan de Rijksweg 5-7 

in Horn middels een uitgebreide 

procedure omgevingsvergunning; 

2. De raad informeren via 

bijgevoegde raadsinformatiebrief en 

in staat stellen binnen 2 weken 

wensen en bedenkingen te uiten 

tegen uw principebesluit. 

Conform advies 
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  Witregel  

9. BenW - 3943 Ingekomen brieven over 

voornemen Jan Linders tot 

verplaatsing supermarkt 

Roggel 

1. Kennis nemen van de stand van 

zaken van de planvorming/-

uitwerking inzake de verplaatsing 

van Jan Linders Roggel; 

2. Beide indieners te berichten 

overeenkomstig de bijgevoegde 

concept brieven; 

3. De brief aan de 

'belangenvertegenwoordiging' 

conform besluit in de 

raadsvergadering van 13 december 

jl. in afschrift te sturen naar de raad. 

Conform advies 

  witregel  

10. BenW - 3945 Beslissing op bezwaar 

BNMO Afdeling Limburg 

1. Conform het advies van de 

commissie bezwaarschriften, het 

bezwaarschrift van de BNMO Afdeling 

Limburg tegen de subsidieverlening 

2023 ongegrond te verklaren en het 

bestreden besluit te handhaven; 

2. BNMO Afdeling Limburg te 

informeren middels bijgevoegde 

brief. 

Conform advies 

  witregel  

11. BenW - 3949 Ontwerp bestemmingsplan 

'Rijksweg - Tramweg, 

Baexem' 

1. Instemmen met het ontwerp 

bestemmingsplan 'Rijksweg - 

Tramweg, Baexem'; 

2. Het ontwerp bestemmingsplan 

conform artikel 3.8 lid 1 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) 6 weken 

ter inzage leggen. 

Conform advies 

  witregel  

12. BenW - 3952 Financiële verordeningen In te stemmen met: 

1. De Financiële verordening en de 

Controleverordening; 

2. Het raadsvoorstel en concept 

raadsbesluit. 

Conform advies 
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  Witregel  

13. BenW - 3960 Onteigening 

Gebiedsontwikkeling 

Wijnaerden 

1. Besluiten de door het college op 

29 november 2022 ondertekende 

brief aan de eigenaar van de gronden 

met daarin het bod tot aankoop van 

zijn gronden in Gebiedsontwikkeling 

Wijnaerden, niet te versturen; 

2. Besluiten om geheimhouding op te 

leggen met betrekking tot de 

geoffreerde m² prijs en de totale 

bedragen in deze brief.  

De geheimhouding komt te vervallen 

als de eigenaar van de gronden zelf 

de publiciteit zoekt waardoor de 

geoffreerde m² prijs en bedragen 

openbaar zijn geworden; 

3. Besluiten bijgaande 

raadsinformatiebrief naar de 

gemeenteraad te zenden. 

Conform advies. 

Wethouder Wijers heeft 

niet deelgenomen aan 

de beraadslaging noch 

aan de besluitvorming. 

  witregel  

14. BenW - 3963 Vervolg wijziging GR 

Omnibuzz 

1. Vaststellen van de wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling 

Omnibuzz conform bij gevoegd 

concept-wijzigingsbesluit. 

Conform advies 

  witregel  

15. BenW - 3965 Einde rechtszaak voormalig 

OML-bestuurder 

1. Kennisnemen van brief Raad van 

Commissarissen OML inzake einde 

rechtszaak voormalig OML-

bestuurder; 

2. Raad middels raadsinformatiebrief 

informeren. 

Conform advies 

  witregel  

Openbare rondvraag: 

 

Beantwoording diverse Raadsvragen, raad- en commissietoezeggingen 

Het college stemt in met de, namens het college, beantwoording van de raadsvragen, raad- en 

commissietoezegging en dossieraanvraag en deze aan te bieden aan de Raadsgriffie ter verdere 

afdoening t.w.: 

- Beantwoording raadsvraag 2021-57 Rechterlijke uitspraak ontslag directeur OML Hoppenbrouwer; 

- Beantwoording raadstoezegging 2022-176 In gesprek gaan met bewoners 

appartementencomplexen over problemen met uitvoering afvalinzamelingsbeleid; 

- Beantwoording commissietoezegging 2022-192 Overmatige warmte in raadzaal; 
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- Beantwoording dossieraanvraag 2022-196 Verplaatsing supermarkt Jan Linders; 

- Beantwoording raadsvraag 2022-209 Aanvragen eenmalige energietoeslag; en 

- Beantwoording raadsvraag 2022-215 Collegemededeling 6dec22 positief principestandpunt 

conceptaanvraag Bormans Zachtfruit BV, Hunselerdijk 7 te Kelpen-Oler huisvestingsvoorziening 

120 internationale werknemers aan Veldstraat 9 te Grathem. 

 

(Aanvullend) aanpassingsbesluit advies BW\3911 d.d. 20.12.2022 ‘Voorstel tot wijziging van 

de Algemene verordening gemeente Leudal’ 

Het college besluit tot aanpassing / toevoeging van het raadsvoorstel ‘Wijziging Algemene verordening 

gemeente Leudal’ dat d.d. 14.02.2023 op de raadsagenda ter vaststelling voorligt met artikel 2.6.19 dat 

voorziet in de opheffing van het verbod binnen een bepaalde afstand (30 meter) bijen te houden indien 

een voldoende voorziening is aangebracht om laag uitvliegen te voorkomen (met inbegrip van het 

aanvullen van de begripsomschrijving ‘overleg voeren met’). 

 
 

 
Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 24 januari 2023 
 
 
 
  

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

 


