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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 27 juni 2022  
 
Aanwezig: 

Mevrouw D.H. Schmalschläger (burgemeester);  
De heer R.M.J. Martens (wethouder); 
De heer drs. H. van Helden (wethouder); 
Mevrouw Ing. H. Wijers (wethouder);  
De heer mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts (gemeentesecretaris);  
Mevrouw C. Geraads (plv. bestuurssecretaris). 
 

Afwezig: 

De heer drs. M. Graef (wethouder). 
  

Agendapunt 

JOIN nr. 

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit 

1. BenW - 3520 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 21 juni 2022  

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 21 juni 

2022 vaststellen. 

  

Conform advies 

2. BenW - 3479 Aanpassing Beleidsregels 

maatschappelijke 

ondersteuning Leudal 2020 

Vaststellen van de nieuwe beleidsregels 

maatschappelijke ondersteuning Leudal 2022 

conform bijgevoegd besluit beleidsregels 

maatschappelijke ondersteuning Leudal 

2022. 

Conform advies 

    

3. BenW - 3493 Algemene ledenvergadering 

VNG (ALV VNG) d.d.  29 juni 

2022 

1. Kennisnemen van de agenda van de ALV 

VNG d.d. 29 juni 2022; 

2. Instemmen met de benoeming van de 

notulencommissie en de  

vaststelling van de notulen van de ALV VNG 

d.d. 13 januari 2022; 

3. Kennisnemen van het bestuurlijk en 

financieel jaarverslag van de VNG  

2021; 

4. Instemmen met de inzet en financiën VNG 

2023; 

5. Kennisnemen van de uitwerking van het 

regeerakkoord en de gevolgen  

voor gemeenten; 

6. Instemmen met de bestuurlijke afspraken 

klimaat en energie; 

7. Kennisnemen van het overzicht rijksbeleid 

op het gebied van wonen; 

8. Instemmen met de stemadviezen van de 

VNG voor wat betreft uitvoering  

en verantwoording van moties ALV 2022 en 

eerdere ledenvergaderingen; 

Conform advies 
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9. Burgemeester Schmalschläger af te 

vaardigen om namens het college van  

Burgemeesters en wethouders deel te nemen 

aan de ALV VNG en aan de  

stemming; 

10. Instemmen met de motie VNG congres 

netwerkschaarste concept_VNG 3  

incl. reactie VNG en update bericht Tennet, 

namens gemeente Veldhoven. 

  witregel  

4. BenW - 3500 Plan van aanpak IHP Instemmen met wijziging van het plan van 

aanpak IHP door inzet van een  

extern deskundige vanaf fase 1. 

Conform advies 

  witregel  

5. BenW - 3501 Aanvraag lokaal fonds 

gemeente Leudal Nationaal 

Rampen Fonds (NRF) 

Akkoord te gaan met de aanvraag bij het 

lokaal fonds gemeente Leudal van het NRF. 

 

  

Conform advies 

6. BenW - 3517 Aanpassing subsidieregeling 

Dorpsplatforms 

1. Te besluiten tot het wijzigen van de 

Subsidieregeling Dorpsplatforms naar  

aanleiding van het aangenomen 

amendement tijdens de raadsvergadering  

van 7 juni jl.; 

2. Dit besluit te bekrachtigen door het 

ondertekenen van bijgevoegd  

collegebesluit;  

3. De raad te informeren middels 

bijgevoegde raadsinformatiebrief 

Conform advies 

  witregel  

7. BenW - 3529 Afvaardiging van collegeleden 

naar plaatselijke/ regionale 

organisaties 

collegeleden aanwijzen voor wat betreft de 

afvaardiging naar plaatselijke en  

regionale organisaties conform bijgevoegd 

overzicht. 

Conform advies 

 

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

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


