
 

B&W besluitenlijst 

Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d.  3 mei 2022

Aanwezig:
Mevrouw D.H. Schmalschläger (burgemeester); 
De heer P.H.G. Verlinden (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 m.k.:
De heer Mr. S.B.J. Backus (wethouder).
  

Agendapunt 
JOIN nr.

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit

1. BenW – 3414 Openbare besluitenlijst B&W 
d.d. 25 april 2022

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 25 april 
2022 vaststellen.

Conform advies

2. BenW – 3325 Subsidieregeling 
Dorpsplatforms

1. Vaststellen van de subsidieregeling 
Dorpsplatforms onder voorbehoud van 
goedkeuring budgetverhoging door de raad; 
2. Aan de raad € 18.500 aanvullend budget 
vragen voor uitvoering van de 
subsidieregeling en dit financieel te 
verwerken via een aparte 
begrotingswijziging.

Conform advies

witregel

3. BenW – 3350 Reiskostenregeling woon-
werkverkeer en dienstreizen

1. Om de huidige reiskosten regeling aan te 
passen in het personeelshandboek van 
standaard uitbetaling naar declaratie basis; 
2. Om het aanwijzen van een functiegroep of 
individu ten behoeve van een standaard 
reiskostenvergoeding een bevoegdheid te 
laten zijn die krachtens mandaat exclusief bij 
de gemeentesecretaris/ algemeen directeur 
berust. 

Conform advies
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4. BenW – 3362 Ontwerp-begroting 2023 en 
meerjarenbegroting 2023-
2027 BsGW

1. In te stemmen met de ontwerp-begroting 
2023 van de GR BsGW
2. In te stemmen met doorgeleiding van 
bijgevoegd raadsvoorstel, waarin de 
gemeenteraad wordt gevraagd om:
a. in te stemmen met de ontwerp-begroting 
2023 van de GR BsGW en hierop geen 
zienswijze in te dienen.

Conform advies

witregel

5. BenW – 3371 Afrekening 
kwaliteitsregeling 
leerlingenvervoer Van Driel

De malus voor schooljaar 2020-2021 
vaststellen op € 44.217 op voorwaarde 
dat Van Driel een koppeling realiseert van de 
ritdata met het digitale portaal 
van de gemeente.

Conform advies

witregel

6. BenW – 3382 Beslissing op 
bezwaarschriften tegen 
verleende 
omgevingsvergunning voor 
uitbreiding 
gebruiksmogelijkheden 
Home of Heroes te 
Buggenum

1. De ingediende bezwaarschriften: a. zover 
die betrekking hebben op de vrees voor (met 
name geluids)overlast, gegrond te verklaren 
vanwege een gebrekkige akoestische 
onderbouwing; b. voor het overige 
ongegrond te verklaren; 
2. De verleende omgevingsvergunning 
intrekken en de gevraagde vergunning 
alsnog weigeren; 
3. De raad te informeren.

Conform advies

7. BenW – 3394 Tweede subsidieregeling 
corona culturele sector

1. De raad verzoeken om het restant van de 
ontvangen rijksbijdragen ad. € 191.162 uit 
de begrotingsruimte 2022 te halen en voor 
cultuur te bestemmen; 
2. Vaststellen van de tweede 
subsidieregeling voor steun aan en herstel 
van de culturele sector na corona 
(subsidieplafond € 170.000), onder 
voorbehoud van beschikbaar stellen budget 
door de raad; 
3. In te stemmen met besteding van het 
restant bedrag ad. € 21.162 aan een 
symposium voor de culturele sector in 
Leudal.en Weert op basis van de systematiek 
zoals opgenomen in bijlage 1. 

Conform advies

witregel
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8. BenW – 3395 Verwerving Hulp bij het 

Huishouden 2023 en verder
1. De Basisovereenkomst Hulp bij het 
Huishouden 2023 e.v. vast te stellen conform 
bijlage 1; 
2. De Uitvoeringsovereenkomst Hulp bij het 
Huishouden 2023 e.v. vast te stellen conform 
bijlage 2; 
3. De documenten onder beslispunten 1 en 2 
te publiceren op Negometrix, zijnde een 
sociale en andere specifieke dienst; 4. 
Eenmalig mandaat/machtiging/volmacht (ex. 
artikel 160 (college) en artikel 171 
(burgemeester) Gemeentewet) te verlenen 
aan O. Ramos Antonio, regionaal 
inkoopadviseur Midden-Limburg West, V. de 
Leijer, inkoopadviseur en aan diens 
vervanger J. Brouwer, voor het gunnen van 
de opdracht aan de aanbieders die voldoen 
aan de gestelde kwaliteits- en gunningseisen.

Conform advies

9. BenW - 3400 Nieuwe werkwijze 
dorpsplatforms

Instemmen met de voorgestelde werkwijze 
mbt de dorpsplatforms; 2. Instemmen met 
de themakalender 2022.

Conform advies

10. BenW - 3401 Ontwikkelplan 
Mensontwikkelbedrijf Leudal

1. Kennis te nemen van de bevindingen zoals 
opgenomen in het bijgevoegde ontwikkelplan 
en akkoord gaan met het ontwikkelplan ‘sec’ 
van het MensOntwikkelbedrijf Leudal; 
2. Het MensOntwikkelbedrijf Leudal 
structureel voort te zetten conform het 
advies in dit plan; 
3. De beschikbare structurele middelen in te 
zetten zoals benoemd in dit plan; 
4. De tijdelijk ingezette structurele personele 
middelen structureel in te zetten; 
5. De daaruit voortvloeiende functies voor 
zowel de afdeling Samenleving als de afdeling 
Ruimte uit te zetten en - indien nodig - nog 
beschrijven en waarderen naar de bestaande 
systematiek (HR21) binnen de financiële 
kaders zoals opgenomen in het 
ontwikkelplan; 

Conform advies
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6. Indien mogelijk werkzaamheden te 
beleggen binnen de Buitendienst op basis van 
een contract tussen Buitendienst en MOB; 
7. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en 
dit door leiden naar de raad voor de 
raadsvergadering van 7 juni 2022.

BenW - 3406 Beslissing op bezwaar 
buiten behandeling stellen 
aanvraag 
omgevingsvergunning 
Dorpsstraat 28 Horn

1. Het bezwaarschrift van Hof van Horn, 
ontvangen op 1 december 2021, ongegrond 
te verklaren; 
2. Het bestreden besluit te handhaven.

Conform advies

BenW - 3412 Plan van aanpak IHP Kennis nemen van en instemmen met het op 
verzoek van het college bijgestelde plan van 
aanpak.

Conform advies

BenW - 3418 Inventarisatie 
luchtverversing 
basisscholen SPOLT

1. Kennis nemen van de rapportage 
luchtverversing; 
2. Nota nemen van het feit dat SPOLT het 
effect van beheermaatregelen onderzoekt en 
dat dit onderzoeksresultaat medio 2022 
bekend is. 3. De gemeenteraad informeren 
via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Conform advies met 
aanvulling.
De 
raadsinformatiebrief 
aanpassen in overleg 
met de 
portefeuillehouder.

BenW - 3419 Aanvraag noodfonds NRF 1. Het voorgenomen besluit van 19 april 
2022 voor het indienen van de aanvraag 
Kemp 13 uit het noodfonds van het Nationaal 
Rampen Fonds voor gedupeerden van het 
hoog water te bekrachtigen.

Conform advies

witregel

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 3 mei 2022

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts, P.H.G. Verlinden,
gemeentesecretaris locoburgemeester


