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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 10 mei 2022  
 
Aanwezig: 

De heer P.H.G. Verlinden (locoburgemeester); 
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:  
Mevrouw D.H. Schmalschläger (burgemeester).  
   

 

Agendapunt 

JOIN nr. 

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit 

1. BenW – 3432 Openbare besluitenlijst 

B&W d.d. 10 mei 2022 

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 10 mei 

2022 vaststellen. 

Conform advies 

    

2. BenW - 3315 Beleidsplan 

Vergunningverlening, 

Toezicht en Handhaving 

Het Beleidsplan Vergunningverlening, 

Toezicht en Handhaving in ontwerp vast te 

stellen en gedurende 4 weken voor 

inspraak vrij te geven. 

 

Conform advies 

 

3. BenW - 3340  Structuurvisie Wonen 

Midden-Limburg 2022 tot 

en met 2025 

1. Vaststellen van het Eindverslag inspraak 

met betrekking tot de ingekomen 

zienswijze op de ontwerp Structuurvisie 

Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 

2025;  

2. Wethouder Graef machtigen het 

Eindverslag inspraak namens uw college te 

ondertekenen;  

3. De gemeenteraad voorstellen: - de 

Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 

tot en met 2025 vast te stellen, waarbij een 

eventuele aanpassing die een of meerdere 

gemeente(n) met de vaststelling van deze 

regionale structuurvisie doorvoert in de 

eigen lokale bijlage onderdeel uitmaakt van 

dit besluit (mits passend binnen de 

regionale afspraken), - de Structuurvisie 

Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 

2021 in te trekken. 

Conform advies 

 

  

 

 

witregel  
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4. BenW - 3349 Principeverzoek sloop en 

herbouw bedrijfswoning 

Dries 27 te Neer 

1. principemedewerking verlenen aan de 

sloop en herbouw van de bedrijfswoning 

Dries 27 te Neer, mits door de 

gemeenteraad geen wensen en 

bedenkingen naar voren worden gebracht 

die ertoe moeten leiden dat de 

principemedewerking niet kan worden 

verleend;  

2. de gemeenteraad, gelet op beslispunt 1, 

in de gelegenheid stellen gedurende twee 

weken wensen en bedenkingen naar voren 

te brengen;  

3. de raad informeren middels bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 

Conform advies 

 

  witregel  

5. BenW - 3373 Concept Jaarrekening 

2021 en concept begroting 

2023  RD Maasland 

1. In te stemmen met de 

conceptjaarrekening 2021 en deze voor te 

leggen aan de raad; 

2. De conceptbegroting 2023 RD Maasland 

voor te leggen aan de raad; 

3. De raad voor te stellen een zienswijze in 

te dienen tegen de conceptbegroting 2023 

RD Maasland om te verzoeken kritisch te 

kijken naar begrote bedragen, daar de 

jaarrekening in het verleden meermaals 

een tekort heeft laten zien. 

Conform advies 

 

  witregel  

6. BenW - 3384 Concept-jaarrekening 

2021 en concept-

begroting 2023 Westrom 

1.De concept-jaarrekening 2021 voor 

kennisgeving aan te nemen; 

2. De gemeenteraad in de gelegenheid 

stellen een zienswijze in te dienen voor de 

concept-begroting 2023; 

3. De raad voorstellen: Ten aanzien van de 

concept-begroting 2023 de volgende 

zienswijze in te brengen: 

- Waardering bedrijfsvoering Waardering 

wordt uitgesproken voor de financiële 

gunstige ontwikkelingen bij Westrom en de 

gevolgen die dit heeft voor de daling van 

gemeentelijke bijdrage; 

1.  

2.  

Conform advies 
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3.  

- Krimpvoorziening In de zienswijze 

over de begroting 2022 is gevraagd om 

een plan op te stellen voor de inzet van 

de krimpvoorziening. De besluitvorming 

over de doorontwikkeling van de 

Participatiewet heeft nog niet 

plaatsgevonden. Zodra deze 

besluitvorming is afgerond wil de raad 

worden geïnformeerd over de gevolgen 

van dit besluit voor Westrom en de 

deelnemende gemeenten, waaronder 

ook de financiële consequenties; 

- Doorontwikkeling Participatiewet 

Leudal vraagt aandacht voor het 

voorkomen van vermenging van kosten 

van Westrom en de Nieuw Entiteit in 

oprichting (samenwerking van 

Roermond, Maasgouw en Roerdalen) en 

de kosten gescheiden te houden. 

Kosten die binnen Westrom gemaakt 

worden voor de oprichting van de 

nieuwe Entiteit voor de gemeenten 

Maasgouw, Roerdalen en Roermond 

dienen ten laste te worden gebracht 

van deze gemeenten; 

- Meerjarenbegroting Uit de 

meerjarenbegroting blijkt dat de kosten 

(overige en personeelskosten) op 

termijn stijgen of gelijk blijven. De raad 

maakt zich zorgen over deze 

ontwikkeling en wil graag worden 

geïnformeerd over de mogelijkheden 

om tot verlaging van kosten te komen 

(mede in relatie tot de 

krimpvoorziening en de 

doorontwikkeling van de 

Participatiewet. 

  witregel  

7.   BenW - 3392 Structuurvisie Wonen 

2018 - actualisatie 

woningbouw per 1-1-2022 

1. Kennis nemen van de terugblik op 

woningbouw in 2021 in relatie tot de 

Structuurvisie Wonen 2018; 

2. Vaststellen van de bijbehorende planlijst 

per 1-1-2022. 

Conform advies met 

aanvulling. 

Raadsinformatiebrief 

redactioneel aanvullen in 

overleg met de 

portefeuillehouder. 
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8. BenW - 3407 Zienswijze 

ontwerpbegroting 2023-

2026 MGR 

1. De raad voor te stellen een zienswijze in 

te dienen dat voor de begroting 2024 en 

volgende jaren, de indexering integraal 

onderdeel is van de begroting. 

 

Conform advies 

9. BenW - 3409 Aanvraag 

omgevingsvergunning 

huisvesting Oekraïense 

vluchtelingen 

Roggelseweg 54a 

1. De aanvraag omgevingsvergunning in 

behandeling nemen; 

2. Omgevingsvergunning te verlenen voor 

de activiteit handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening voor het 

huisvesten van 70 Oekraïense 

vluchtelingen voor een periode van 6 

maanden aan Landgoed Leudal op de 

locatie kadastraal bekend als Haelen sectie 

A, nummer 5882, op grond van 

2.12, eerste lid, onder a, onder 2° van de 

Wet algemene bepalingen 

Omgevingsrecht (Wabo). 

 

Conform advies 

10. BenW - 3428 Begrotingswijziging 

Omnibuzz 2022-1, concept 

begroting 2023, 

meerjarenperspectief 

2024- 2026 en jaarverslag 

2021 

1. De gewijzigde begroting 2022-1, de 

conceptbegroting 2023, het 

meerjarenperspectief 2024-2026 en het 

jaarverslag 2021 ter kennis te brengen van 

de raad; 

2. De raad te verzoeken om geen 

zienswijzen in te dienen. 

 

Conform advies 

 

 
Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 10 mei 2022 
 
 
 
 

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

gemeentesecretaris     burgemeester 
 
 
 


