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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 7 juni 2022  
 
Aanwezig: 

Mevrouw D.H. Schmalschläger (burgemeester);  
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).  

 

Afwezig: 
De heer P.H.G. Verlinden (wethouder). 
 

 

Agendapunt 

JOIN nr. 

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit 

1. BenW - 3473 Openbare besluitenlijst B&W 

vergadering d.d. 31 mei 

2022 

  

De Openbare besluitenlijst B&W vergadering 

d.d. 31 mei 2022 vaststellen. 

  

Conform advies 

2. BenW - 3443 Verlening 

omgevingsvergunning voor 

twee woningen aan de Walk 

14-16 Heythuysen 

Omgevingsvergunning voor de activiteit 

handelen in strijd met regels ruimtelijke 

ordening verlenen voor de realisering van twee 

vrijstaande woningen aan de Walk 14 en 16 in 

Heythuysen 

 

Conform advies 

3. BenW - 3445 Toekenning 

proceskostenvergoeding 

naar aanleiding van 

beslissing op bezwaar 

inzake Home of Heroes 

Aan twee bezwaarmakers tegen de verleende 

omgevingsvergunning voor verruiming van 

gebruiksactiviteiten op een deel van grond en 

gebouwen aan de Dorpsstraat 60 in 

Buggenum, alsnog een vergoeding toekennen 

van de kosten van de bezwaarprocedure 

 

Conform advies 

4. BenW - 3450 Procedurele afdoening 

aanvraag 

omgevingsvergunning voor 

de bouw van een woning op 

de hoek Oranjestraat-

Kelperveen te Kelpen-Oler 

1. de formeel aan uw college voorbehouden 

beslismomenten in de procedure voor de 

onderhavige aanvraag omgevingsvergunning 

te mandateren aan de teamleider 

Ontwikkeling: a. Beslissing om het ontwerp 

besluit tot verlening van de vergunning ter 

inzage te leggen gedurende de 

voorgeschreven periode van 6 weken, mits op 

dat moment sprake is van een ontvankelijke 

aanvraag (dus met alle vereiste bescheiden);  

 

 

 

Conform advies 
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b. Besluit tot verlening van de gevraagde 

omgevingsvergunning, mits tijdens de periode 

van ter inzage legging van de ontwerp 

vergunning geen zienswijzen zijn ingediend; 2. 

Ter voldoening aan het raadsbesluit tot 

aanwijzing van categorieën van gevallen 

waarin géén verklaring van geen bedenkingen 

van de raad is vereist, de raad op voorhand te 

informeren over de aanvraag. 

 

 

5. BenW - 3458 Verordening materiële 

financiële gelijkstelling 

onderwijs 

1. De gemeenteraad verzoeken om de 

Verordening materiële financiële gelijkstelling 

onderwijs gemeente Leudal vast te stellen;  

2. De gemeenteraad verzoeken om middels 

een begrotingswijziging aanvullend budget 

beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van 

de regeling. Voor de jaren 2022 en 2023 een 

verhoging van het budget van € 74.254, in 

2024 een verhoging van € 81.246, in 2025 

een verhoging van € 82.758 en structureel 

vanaf 2026 € 150.000 ten laste van de 

begrotingsruimte van de betreffende jaren. 

 

Aanhouden 

6. BenW - 3468 Jaarverantwoording 2021 

en ontwerpbegroting 2023 

Veiligheidsregio Limburg 

Noord 

1. Kennis te nemen van de voorlopige 

jaarverantwoording 2021 en de 

ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio 

Limburg-Noord;  

2. De raad de gelegenheid geven een 

zienswijze in te dienen bij de Veiligheidsregio 

Limburg-Noord. Voorstel is geen zienswijze in 

te dienen;  

3. In te stemmen met bijgevoegd concept 

raadsvoorstel en concept raadsbesluit en door 

te leiden naar de raad. 

Conform advies 

 
 

 
Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 14 juni 2022 

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