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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 8 februari 2022  
 
Aanwezig: 

Mevrouw D.H. Schmalschläger (burgemeester);  
De heer P.H.G. Verlinden (wethouder); 
De heer Mr. S.B.J. Backus (wethouder); 
De heer drs. M. Graef (wethouder);  
De heer mr. R.M.J. Martens (wethouder); 
De heer M. Janssen (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 - 3231 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 1 februari 2022 

  

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 1 

februari 2022 

vaststellen.  

Conform advies 

2. BenW - 3158 Motie 8.2  over het 

monitoren van de 

afvalinzameling en het 

periodiek bevragen van 

inwoners 

De gemeenteraad, met de bijgevoegde 

raadsinformatiebrief te informeren over 

de afhandeling van de motie 8.2 over 

het monitoren van de afvalinzameling en 

het periodiek bevragen van inwoners. 

Conform advies 

    

3. BenW - 3175 Mandaatbesluit 

leerlingenvervoer 

1. Mandaat verlenen aan Trafficon tot 

het nemen van beslissingen op 

aanvragen leerlingenvervoer conform 

bijgevoegd mandaatbesluit; 

2. Een machtiging verlenen aan 

Trafficon voor het vertegenwoordigen 

van de gemeente tijdens zittingen van 

de commissie bezwaarschriften of 

behandeling van (hoger) 

beroepsschriften of verzoeken om 

voorlopige voorziening inzake 

leerlingenvervoer. 

Conform advies 

  witregel  

4. BenW - 3178 Beslissing op bezwaar 

omgevingsvergunning 

kleinschalige horeca Vrijthof 

1 Nunhem 

1. Het bezwaarschrift, ontvangen op 4 

augustus 2021, van Het Glooiend Erf 

tegen het op 23 juni 2021 genomen 

besluit gegrond te verklaren; 

2. besluit te herroepen en een nieuw 

besluit te nemen conform bijgevoegde 

conceptbesluiten; 

 

 

Connform advies met 

aanvulling. 

Wethouder Graef heeft 

niet deelgenomen aan 

de beraadslaging noch 

aan de besluitvorming. 
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3. bezwaarmaker een 

proceskostenvergoeding toe te kennen 

van €1068. 

  witregel  

5. BenW - 3190 Overeenkomst 

natuurdieren/ zwerfdieren 

(geen honden en katten) 

1. Overeenkomst voor vervoer en 

opvang natuurdieren en zwerfdieren 

(geen honden en katten) afsluiten met 

dierenambulance Midden-Limburg; 

2. Email zoogdierwerkgroep IVN 

Roermond beantwoorden conform 

bijgevoegd concept. 

Conform advies 

  witregel  

6. BenW - 3202 Stimuleringsregeling 

afkoppelen hemelwater 

Leudal 2022. 

1. Vaststellen van de 

'Stimuleringsregeling afkoppelen 

hemelwater Leudal 2022'; 

2. De raad te informeren middels een 

raadsinformatiebrief over de 

'Stimuleringsregeling afkoppelen 

hemelwater Leudal 2022'. 

Conform advies 

  witregel  

7. BenW - 3208 Vaststellen wijzigingsplan 

'Aan de Watermolen 4 

Heythuysen' 

Het wijzigingsplan ‘Aan de Watermolen 

4 Heythuysen’ ongewijzigd vaststellen. 

Conform advies 

  witregel  

8. BenW - 3213 Zienswijze 

begrotingswijziging MGR 

2022 

1. De raad voor te stellen geen 

zienswijze in te dienen over de 

begrotingswijziging 2022 van de MGR. 

Conform advies 

  witregel  

  witregel  

  

witregel  

 
Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 15 februari 2022  
 

 
 
  

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


