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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d.  12 april 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 – 3377 Openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 

april 2022 

De openbare besluitenlijst B&W d.d. 

5 april 2022 vaststellen. 

Conform advies 

    

2. BenW – 3287 Onderbrengen van ECGeo onder 

ICTNML 

1. Nemen van het voorgenomen 

besluit om de geo samenwerking 

ECGeo onder te brengen bij ICT 

NML volgens de voorliggende 

businesscase, en daarbij:  

a. de effectuering van de 

businesscase in 2022 en het extra 

benodigde bedrag op te nemen in 

de begroting 2023-2026;  

b. in te stemmen met de kosten 

actualisatie in 2022 naar de 

ervaringscijfers van 2021;  

c. de samenwerking onder ICTNML 

te starten per 1-1-2024. 

Conform advies 

  witregel  

3. BenW – 3353 Beslissing op bezwaar 

omgevingsvergunning 2021-

002382, het gebruiken van een 

pand aan de Margarethastraat 6 in 

Ittervoort voor kamerbewoning. 

1. Vier van de bezwaarmakers niet 

ontvankelijk verklaren wegens het 

niet zijn van belanghebbende;  

2. De ontvankelijke 

bezwaarschriften van de overige 

bezwaarmakers gegrond verklaren;  

3. Het besluit omgevingsvergunning 

handhaven met verbetering van de 

onderbouwing;  

4. Het verzoek om vergoeding van 

de procedurekosten afwijzen. 

Conform advies 

  w 
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itregel 

4. BenW – 3363 Energietoeslag voor inwoners met 

een laag inkomen 

1. De beleidsregel Eenmalige 

energietoeslag 2022 vast te stellen 

met terugwerkende kracht vanaf 16 

maart 2022 tot en met 31 

december 2022;  

2. De kosten van de regeling 

voldoen middels de door het Rijk 

extra ter beschikking gestelde 

middelen. 

Conform advies 

  witregel  

 
 
Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 19 april 2022 

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

 
 

 
 


