
 

B&W besluitenlijst 

Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 31 mei 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 - 3464 Openbare besluitenlijst B&W 
vergadering d.d. 24 mei 
2022

De Openbare besluitenlijst B&W 
vergadering d.d. 24 mei 2022 vaststellen.

Conform advies

2. BenW - 3436 Aanpassen tracé persleiding 
Heibloem-Roggel in verband 
met handhaven bomen 
Schansdijk Roggel

1. Instemmen met aanpassen tracé 
persleiding Heibloem-Roggel ter hoogte 
van Schansdijk Roggel in verband met 
handhaven bomen;
2. De meerkosten voor het aanpassen van 
het tracé persleiding ad € 164.050 
bekostigen uit de begrotingsruimte 2022 
en dit meenemen in de 2e 
raadsrapportage 2022; 
3. In overleg met Waterschapsbedrijf 
Limburg aanpassen overeenkomst zakelijk 
recht Schansdijk Roggel.

Conform advies

3. BenW - 3441 Beslissing op bezwaar 
omgevingsvergunning 
kappen 14 bomen 
Sportparkt 't Maasveld in 
Neer

1.De verleende omgevingsvergunning 
voor het kappen van 14 beschermde 
bomen op het Sportpark ’t Maasveld 
conform het advies  van de commissie 
bezwaarschriften te handhaven onder 
aanvulling van de wettelijke grondslag uit 
de Algemene Verordening;
2. Een viertal bezwaarschriften als 
bedoeld in par. 2 van dit voorstel in 
afwijking van het advies van de 
commissie bezwaarschriften ongegrond te 
verklaren conform bijgevoegde 
conceptbrieven;

Conform advies met 
wijziging.
M.b.t. beslispunt 2 
besluit het college, 
in lijn met het 
advies van de 
commissie 
bezwaarschriften, 
een viertal 
bezwaarschriften als 
bedoeld in par. 2 
van het voorstel 
gegrond te 
verklaren.
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3. Een bezwaarschrift als bedoeld in par. 
3 van dit voorstel conform het advies van 
de commissie bezwaarschriften niet-
ontvankelijk te verklaren wegens niet 
verschoonbare termijn overschrijding 
conform bijgevoegde conceptbrief; 
4. Tien bezwaarschriften als bedoeld in 
par. 4 van dit voorstel conform het advies 
van de commissie bezwaarschriften niet 
ontvankelijk te verklaren wegens het 
ontbreken van het zijn van 
belanghebbende conform bijgevoegde 
conceptbrieven.
witregel

4. BenW - 3442 Voortgang Duurzaam 
evenwicht in het sociaal 
domein 2022-1

De gemeenteraad informeren over de 
voortgang Duurzaam evenwicht in het 
sociaal domein met de bijgevoegde 
raadsinformatiebrief inclusief de 
presentatie.

Conform advies

witregel

5. BenW - 3448 Advies 3448; 1e 
raadsrapportage 2022

1. Instemmen met de 1e raadsrapportage 
2022;
2. Instemmen met het laten vrijvallen van 
€ 95.519 aan restantkredieten ten 
aanzien van ICT;
3. Instemmen met bijgevoegd 
raadsvoorstel ten behoeve van de 
raadsvergadering van 5 juli 2022.

Conform advies

witregel

6. BenW - 3451 Advies 3451; Jaarstukken 
2021

1. De raad voor te stellen het saldo ad € 
2.101.877  toe te voegen aan de 
algemene reserve;
2. In te stemmen met de 
meerjarenplanning van de 
grondexploitaties en dit ter 
besluitvorming voor te leggen aan de 
raad;

Conform advies
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3. In te stemmen met de jaarstukken 
2021 en deze ter besluitvorming voor te 
leggen aan de raad;
4. In te stemmen met bijgevoegd 
raadsvoorstel en raadsbesluit en dit door 
te leiden naar de raad van 5 juli 2022.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 7 juni 2022

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


