
 

B&W besluitenlijst 

Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 26 juli 2022 

Aanwezig:
Mevrouw D.H. Schmalschläger (burgemeester); 
De heer drs. M. Graef (wethouder);
De heer drs. H. van Helden (wethouder);
Mevrouw Ing. H. Wijers (wethouder); 
De heer Ing. E.L.A. Lucassen (loco-gemeentesecretaris). 

Afwezig:
De heer R.M.J. Martens (wethouder);
De heer mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts (gemeentesecretaris). 

Agendapunt 
JOIN nr.

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit

1. BenW - 3585 Openbare besluitenlijst B&W 
d.d. 19 juli 2022

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 
19 juli 2022 vaststellen

Conform advies

2. BenW - 2837 Besparing amendement 4.3 
in relatie tot motie strakker 
sturen

1. Instemmen met de voorgestelde 
bezuinigingen, niet zijnde de punten 
2, 3 en 8, om te komen tot een 
besparing van € 178.189, zoals 
opgenomen in het aangenomen 
amendement 4.3 in de 
raadsvergadering van 3 november 
2020.
2. Instemmen dat de 
besparingsopties worden verwerkt in 
de begroting 2023-2026.
3. De gemeenteraad, met de 
bijgevoegde raadsinformatiebrief te 
informeren over de afhandeling van 
de motie strakker sturen.

Conform advies met 
aanvulling.
Het college besluit 
eveneens de 
besparingsopties 5 en 
6 niet over te nemen 
en de raad daartoe een 
voorstel te doen bij de 
zomernota om de 
restant taaksteling af 
te ramen.

3. BenW - 3490 Advies Plaatsing laadpalen 
bedrijfsvoertuigen en 
aanpassing technische 
installatie

1 Opdracht voor de uitvoering van de 
werkzaamheden, in afwijking van de 
geldende inkoopregels, rechtstreeks 
gunnen aan het bedrijf Unica, welk 
verantwoordelijk is voor de aanleg en 
het onderhoud van de huidige 
installatie.

2 De raad voorstellen om te besluiten 

Conform advies



 

B&W besluitenlijst 
tot omvorming van het krediet 
Werkmaterieel 2019 naar een 
investeringskrediet Laadpalen 3 De 
raad voorstellen om in de bijlage van 
de Financiële Verordening, bijlage 1 
Afschrijvingstabel in alfabetische 
volgorde, een item toe te voegen 
'Laadpalen voor voertuigen, met een 
afschrijvingstermijn van 10 jaar.
witregel

4. BenW - 3534 Concept jaarstukken 2021 
en ontwerpbegroting 2023  
inclusief 
meerjarenbegroting 2024-
2026 RUD LN.

1. Instemmen met de 
ontwerpbegroting 2023 inclusief de 
meerjarenbegroting 2024-2026, 
waarbij het college aan de raad 
voorstelt geen zienswijze in te 
dienen.
2. Instemmen met de concept 
jaarstukken 2021 en deze voor te 
leggen aan de Raad.

Conform advies

witregel

5. BenW - 3562 Realisering zorgwoningen 
op perceel met 
maatschappelijke 
bestemming aan de 
Vlasstraat in Heythuysen

1. Bepalen dat het initiatief tot 
realisering van onzelfstandige 
zorgkamers en zorgwoningen op het 
perceel, kadastraal bekend als 
gemeente Heythuysen, sectie N, nr. 
1684, gelegen aan de Vlasstraat, 
Guillaume Derksstraat en Den Hoek 
in Heythuysen, kansrijk is, mits: a. 
bewoning uitsluitend is toegestaan 
door mensen met CIZzorgindicatie 
ZZP4 of hoger (geen 
zorgondersteuning of levering op 
grond van de Wmo en voor jeugd); 
b. uit stedenbouwkundig oogpunt 
wordt gekozen voor minder 
bebouwing, oriëntering van 
voorgevels op de openbare wegen 
rond het perceel en meer ruimte 
wordt vrijgehouden voor groene 
inpassing rondom en voor 
bewoners/cliënten een aantrekkelijk 
binnenterrein/verblijfsgebied wordt 
gecreëerd;
2. Op voorhand de raad te 

Conform advies



 

B&W besluitenlijst 
informeren.

witregel

6. BenW - 3565 Jaarverantwoording 2021 
Samenwerking Midden-
Limburg

1. Kennisnemen van de 
Jaarverantwoording 2021 
Samenwerking Midden-Limburg.
2. Raad door middel van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief informeren over 
Jaarverantwoording 2021 
Samenwerking Midden-Limburg

Conform advies

witregel

7. BenW - 3567 Verlening 
omgevingsvergunning aan 
Brons Greun BV voor de 
inrichting Home of Heroes

1. Aan Brons Greun BV een 
omgevingsvergunning verlenen voor 
de activiteit handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening ten 
behoeve van de uitbreiding van 
gebruiksmogelijkheden van Home of 
Heroes aan de Dorpsstraat 60 in 
Buggenum;
2. De raad te informeren.

Conform advies

witregel

8. BenW - 3569 Realiseren 12 woningen aan 
de Bergstraat 2d in 
Buggenum.

Niet meewerken aan het realiseren 
van 12 woningen op het adres 
Bergstraat 2d in Buggenum.

Conform advies

witregel

9. BenW - 3572 Aanlevering zomernota tbv 
commissie B&M 14 
september 2022

1. Instemmen met het aanbieden 
van de zomernota op 6 september 
2022 in het college
2. De raad middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief informeren over 
de verlate aanlevering van de 
zomernota voor de 
commissievergadering bestuur en 
middelen van 14 september

Conform advies

Witregel



 

B&W besluitenlijst 
10. BenW - 3583 Principeverzoek wijzigen 

bestemming Uffelsestraat 1 
te Haler

In principe medewerking verlenen 
aan een wijziging van de bestemming 
Agrarisch naar Wonen;

Conform advies

witregel

witregel

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 2 augustus 2022

Ing. E.L.A. Lucassen, D.H. Schmalschläger,
loco-gemeentesecretaris burgemeester


