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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 8 maart 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 - 3285 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 22 februari 2022 

De Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 22 februari 2022 vaststellen.  

Conform advies 

2. BenW - 3149 Ontwerp wijzigingsplan 

Dorpstraat 32 Baexem 

1. Het ontwerp wijzigingsplan 

'Dorpstraat 32 Baexem' vrij geven 

voor ter inzage legging; 

2. Overeenkomstig het ontvangen 

taxatierapport van 

Rentmeesterskantoor Huntjens de 

waarde van het als tuin bij de 

woning Dorpstraat 34 in gebruik te 

nemen perceel E 1439 vast te 

stellen op € 15 per m², en derhalve 

de bijbetaling ingeval van wijziging 

naar de bestemming ‘Wonen’ zoals 

vastgelegd in de in 2014 gesloten 

overeenkomst tot verkoop van het 

pand Dorpstraat 32 met 

bijbehorende gronden, te bepalen 

op € 7,50 per m², met dien 

verstande dat alsnog moet worden 

bijbetaald tot de volledige 

bouwgrondprijs als in de toekomst 

ooit woningbouw zou kunnen 

plaatsvinden op genoemd perceel; 

3. De raad te informeren over uw 

besluit. 

Conform advies 

    

3. BenW - 3200 Wijzigingsbesluit 

Straatnaamgeving - 

Groenewoudstraat 

Heythuysen 

Besluiten tot wijzigen 

straatnaamgeving 

Conform advies 
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  witregel  

4. BenW - 3204 Wijzigingsbesluit 

Straatnaamgeving - Notaris 

Ruttenlaan Heythuysen 

Besluiten tot wijzigen 

Straatnaamgeving 

Conform advies 

  witregel  

5. BenW - 3222 Brief Dorpsraad Buggenum 

met betrekking tot 

Bedrijventerrein Zevenellen 

De schriftelijke reactie op de brief 

van de Dorpsraad zoals verzonden 

op dinsdag 1 februari 2022 en als 

bijlage 2 is toegevoegd, 

bekrachtigen. 

Conform advies 

  witregel  

6. BenW - 3229 Voortzetting meldpunt 

zorgwekkend gedrag. 

1. Het meldpunt zorgwekkend 

gedrag voort te zetten in 2022 in de 

huidige vorm; 

2. Het advies- en meldpunt 

personen met verward gedrag te 

bekostigen middels een subsidie uit 

het budget 'externe projectgelden' 

van Algemeen Maatschappelijk 

Werk Midden Limburg dat is 

toebedeeld aan de gemeente 

Leudal; 

3. Akkoord te gaan met de bijdrage 

€ 1542,59 voor het advies- en 

meldpunt personen met verward 

gedrag 

Conform advies 

  witregel  

7. BenW - 3244 Omgevingsvergunning 

nieuwbouwwoning 

Napoleonsweg ong. Neer 

Omgevingsvergunning verlenen 

voor de bouw van een woning aan 

de Napoleonsweg ong. te Neer, 

kadastraal bekend als Neer, sectie 

L, nummer 600, op grond van 2.12, 

eerste lid, onder a, onder 3° van de 

Wabo. 

Conform advies 

  Witregel 
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8. BenW - 3254 Afvalbijplaatsingen bij 

wijkmilieuparken 

1. kennis te nemen van de 

ondernomen maatregelen 

aangaande afvalbijplaatsingen bij 

wijkmilieuparken, alsmede van de 

opties die nog eventueel mogelijk 

zijn; 

2. dhr. Van Lieshout, aangaande 

het wijkmilieupark gelegen aan de 

Sportlaan in Grathem, te berichten 

conform bijgevoegde brief en de 

raadsleden hiervan een kopie te 

verstrekken. 

Conform advies 

  witregel  

9. BenW - 3288 Omgevingsvergunning 

omvorming biogas naar 

groen gas aan de Heibloem 

21a te Heythuysen 

1. Omgevingsvergunning verlenen 

voor de activiteit handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening 

voor het opwaarderen van biogas 

naar groengas voor een periode van 

10 jaar aan Holmel B.V. op de 

locatie Aan de Heibloem 21a te 

Heythuysen op grond van 2 

Aanvraag geweigerd. 

College besluit, gelet 

op het permanente 

karakter van de 

aanvraag, de reguliere 

procedure wijziging 

bestemmingsplan te 

volgen. 

Wethouders Verlinden 

en Graef wensen 

aangetekend tegen het 

besluit van het college 

te hebben gestemd. 

  witregel  

10. BenW - 3289 Eenmalig uitstel 

indiendatum 

subsidieaanvraag 

Eenmalig voor een specifieke groep 

subsidieaanvragers de indiendatum 

van jaarlijkse subsidie op te 

schuiven van 1 mei naar 1 juli 

2022. 

Condorm advies met 

wijziging. 

Het college besluit, op 

grond van het 

gelijkheidsbeginsel, 

eenmalig voor alle 

jaarlijkse 

subidieaanvragers de 

indiendatum van de 

jaarlijkse subsidie op te 

schuiven van 1 mei 

naar 1 juli 2022. 

  Witregel 

  

 

11. BenW - 3291 Aanvraag 

omgevingsvergunning voor 

de bouw van een 

Omgevingsvergunning verlenen 

voor de onderdelen handelen in 

strijd met regels ruimtelijke 

Conform advies 
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pluimveestal aan Aan de 

Bergen 7 te Heythuysen 

ordening, milieu en bouwen; 

Raad informeren 

  witregel  

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

 
 
 
  

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

 
 
 
 


