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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 29 maart 2022  
 
Aanwezig: 

De heer P.H.G. Verlinden (locoburgemeester); 
De heer Mr. S.B.J. Backus (wethouder); 
De heer drs. M. Graef (wethouder);  
De heer mr. R.M.J. Martens (wethouder); 
De heer Ing. E.L.A. Lucassen (loco-gemeentesecretaris).  
 
Afwezig m.k.: 

Mevrouw D.H. Schmalschläger (burgemeester); 

De heer M. Janssen (wethouder);  
De heer mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts (gemeentesecretaris).  
 

 

Agendapunt 

JOIN nr. 

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit 

1. BenW - 3348 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 22 maart 2022 

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 22 

maart 2022 vaststellen. 

 

 

Conform advies 

2. BenW - 3240 Vaststelling 

bestemmingsplan 

'uitbreiding Sportpark 't 

Maasveld' 

1. In te stemmen met het 

'Verantwoordingsdocument groepsrisico'; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals 

bedoeld in artikel 6.12 lid 2 Wro juncto 

artikel 6.2.1a Bro; 

3. Instemmen met de 'Nota van zienswijzen 

en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan 

uitbreiding Sportpark 't Maasveld'; 

4. De raad voor te stellen: 

a. de 'Nota van zienswijzen en ambtshalve 

wijzigingen bestemmingsplan 'uitbreiding 

Sportpark 't Maasveld'' vast te stellen en 

daarmee in te stemmen met daarin 

opgenomen: 

1. de standpuntbepaling naar aanleiding van 

de ingekomen zienswijzen; 

2. ambtshalve voorgestelde planwijzigingen; 

b. het bestemmingsplan 'uitbreiding 

Sportpark 't Maasveld', zoals dat in ontwerp 

ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vast te 

stellen overeenkomstig: 
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a. de bij dit plan behorende digitale dataset 

met planidentificatienummer 

NL.IMRO.1640.BP20NeSPtMaasveld-VG01en 

de bijbehorende ondergrond 

NL.IMRO.1640.BP20NeSPtMaasveld-dxf 

b. de gewaarmerkte analoge planstukken, 

bestaande uit regels,verbeelding en 

toelichting. 

    

3. BenW - 3279 Principemedewerking bouw 

woning Heverstraat Roggel 

door inzet bouwtitel 

Nunhems 

1. Principemedewerking aan het voorstel om 

een woning te bouwen aan de Heverstraat te 

Roggel, kadastraal bekend als Roggel, sectie 

G, nummer 2364, mits door de 

gemeenteraad geen wensen en bedenkingen 

naar voren worden gebracht die ertoe 

moeten leiden dat de principemedewerking 

niet kan worden verleend; 

2. de gemeenteraad, gelet op beslispunt 1, 

in de gelegenheid te stellen gedurende twee 

weken wensen en bedenkingen naar voren te 

brengen; 

3. de raad te informeren middels 

bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Conform advies 

  witregel  

4. BenW - 3322 Aanpassing 

afstemmingsverordening 

Participatiewet c.a. 

1. In te stemmen met de gewijzigde 

Afstemmingsverordening Participatiewet  

2. Aan de Raad voorstellen de 

Afstemmingsverordening Participatiewet, 

IOAW en IOAZ gemeente Leudal 2022 vast 

te stellen en de Afstemmingsverordening 

Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 

gemeente Leudal in te trekken. 

Conform advies 

  witregel  

5. BenW - 3323 Uitspraak rechtbank inzake 

vordering Taxivervoer De 

Leeuw 

1. Kennisnemen van de uitspraak waarbij de 

vordering is afgewezen; 

2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief 

verzenden naar de raadsleden. 
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  witregel  

6. BenW - 3324 Uitbreiden huisvesting 

internationale werknemers 

aan de Kraakstraat 26 in 

Hunsel 

In principe meewerken aan het vergroten 

van de huisvesting voor internationale 

werknemers aan de Kraakstraat 26 in Hunsel 

met 19 personen middels een uitgebreide 

procedure omgevingsvergunning; 

De raad via bijgevoegde brief informeren 

over uw principebesluit en in staat stellen 

binnen 2 weken hun wensen en bedenkingen 

te geven over uw principebesluit. 

Conform advies 

  witregel  

7. BenW - 3326 Representativiteitsverklarin

g Stichting Lokale Omroep 

Leudal-Maasgouw (5ML). 

De Raad in de raadsvergadering van 26 april 

voor te stellen een 

representativiteitsverklaring af te geven voor 

de Stichting Lokale Omroep Leudal-

Maasgouw (5ML) voor de verlenging van de 

zendvergunning voor een periode van vijf 

jaar van 2022 tot 2027. 

Conform advies met 

aanvulling. 

Het college besluit 

aanvullend een 

bestuurlijk overleg te 

willen plannen tussen 

de gemeenten 

Maasgouw, Roermond 

en Leudal over de 

toekomst van ML5. 

  witregel  

8. BenW - 3331 Meerkosten corona 

Jeugdwet en Wmo 

vergoeding 2021 en 

beleidslijn 2022. 

1. De aangevraagde bedragen per aanbieder 

voor de vergoeding van meerkosten 

Jeugdwet/Wmo te honoreren conform bijlage 

1  

(Jeugdwet € 10.825,- en Wmo € 12.368,-); 

2. De bedragen via de 1e rarap 2022 toe te 

voegen aan de budgetten voor jeugdzorg ( 

66070210-4341250) en WMO (66070101-

4341250) en te dekken uit de algemene 

reserve; 

3. De betreffende zorgaanbieders te 

informeren via bijgaande conceptbrief 

(bijlage 2); 

4. Voor de periode 1 januari 2022 tot en met 

31 december 2022 de beleidslijn vergoeding 

meerkosten Jeugdwet/Wmo coronacrisis 

conform bijlage 3 vast te stellen (ovb de 

beschikbare gestelde rijksmiddelen); 

 

 

 

Conform advies 



  
  

 

B&W besluitenlijst  
 

 

 

 

5. Te besluiten om, gelet op het bepaalde in 

artikel 2:15 van de Algemene wet 

bestuursrecht, voor het indienen van 

verzoeken vergoeding meerkosten de in de 

beleidslijn opgenomen elektronische weg via 

de contractmanagers Midden-Limburg West 

open te stellen. 

  witregel  

9. BenW - 3334 Budget ter vervanging van 

HRM systeem 

1. In te stemmen met bijgevoegd 

raadsvoorstel en de raad voor te stellen een 

krediet van € 200.000 te laten voteren ten 

aanzien van een nieuw HRM systeem. 

Conform advies met 

wijziging. 

Het college mandateert 

de portefeuillehouder 

tot het doorvoeren van 

redactionele 

aanpassingen van het 

raadsvoorstel. 

  witregel  

 
Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d.  5 april 2022 

 
 
 

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

gemeentesecretaris     burgemeester 
 
 
 
 


