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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d.  25 april 2022 
 
Aanwezig: 

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

 

Agendapunt 

JOIN nr. 

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit 

1. BenW – 3404 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 19 april 2022 

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 

april 2022 vaststellen. 

Conform advies 

    

2. BenW – 3147 Technische 

Inrichtingsrichtlijnen voor 

de aanleg van de openbare 

ruimte. 

Vaststellen van de Technische 

Inrichtingsrichtlijnen als grondslag voor 

nieuwe aanleg of renovatie van de 

openbare ruimte 

Conform advies 

  witregel  

3. BenW – 3367 Vaststellen 

verkoopprocedure uitgifte 

bedrijfskavels 

bedrijventerrein "Arenbos" 

te Heythuysen 

Voorgesteld wordt om de 

verkoopprocedure als volgt vast te 

stellen:  

1. de voor 15 december 2021 

geregistreerde belangstellenden formeel 

per brief te informeren over de te volgen 

verkoopprocedure;  

2. de onder 1. genoemde 

belangstellenden verzoeken schriftelijk 

te reageren of nog belangstelling 

bestaat voor de aankoop van een 

bedrijfskavel;  

3. Na de reactietermijn door een notaris 

van notariskantoor Van Hecke Houben 

te Heythuysen een loting te laten 

verrichten, waarin de volgorde voor de 

verkoopgesprekken wordt bepaald.  

 

 

 

 

Conform advies 
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4. De kandidaten een optie te 

verstrekken voor de duur van max. 10 

weken, waarbij binnen deze termijn de 

koopovereenkomst dient te zijn 

ondertekend. 

  witregel  

4. BenW – 3380 Uitvoeringskrediet voor 

diverse 

rioleringswerkzaamheden 

Instemmen met het onttrekken van 

€78.881,- uit het in het MIP opgenomen 

raamkrediet GRP 2017 2020 (7702137 

gemalen) en €81.119,- uit het 

raamkrediet GRP 2022 2026( 7702138 

gemalen) 

Conform advies 

  witregel  

5. BenW – 3388 Mandatering Burgemeester 

opvang Oekraïense 

vluchtelingen 

1. Kennis te nemen van de verplichting 

die de Burgemeester in het kader van de 

Wet verplaatsing bevolking (Wvb) heeft 

tot het opvangen van vluchtelingen uit 

Oekraïne.  

2. De Burgemeester te mandateren tot 

het aangaan van verplichtingen die 

noodzakelijk zijn voor de huisvesting en 

opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 

3. De Burgemeester te mandateren om 

gebruik te maken van de 

spoedprocedure uit de 

Aanbestedingswet 2012 bij inkopen ten 

behoeve van de huisvesting op opvang 

van vluchtelingen uit Oekraïne.  

4. De Burgemeester het college hierover 

wekelijks in de rondvraag te laten 

informeren. 

Conform advies 

  witregel  

6. BenW – 3389 Vaststellen Jaarverslag 

ruimtelijke ordening Leudal 

2021 

1. het Jaarverslag ruimtelijke ordening 

Leudal 2021 vaststellen;  

2. het verslag digitaal beschikbaar 

stellen aan de gemeenteraad en 

Gedeputeerde Staten van Limburg. 

Conform advies 

  Witre 

 

 

 

 

gel 
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7. BenW – 3397 Tweede fase pilot Lokaal 

behandelteam Midden-

Limburg West 

1. De pilot Lokaal Behandelteam 

Midden-Limburg West verlengen van 1 

mei 2022 tot 1 mei 2023;  

2. Kennis nemen van de dekking van de 

incidentele projectkosten van maximaal 

€ 83.472 uit het beschikbare budget 

voor innovatie en transformatie sociaal 

domein Midden Limburg West 

beschikbaar gesteld door de gemeenten 

Nederweert en Weert;  

3. Akkoord gaan met inzet van 7,1 fte 

behandelaars door zorgaanbieders 

(geraamd totaalbedrag maximaal  

€ 757.470/aandeel Leudal maximaal  

€ 257.540) en de kosten daarvan vooraf 

te financieren en achteraf af te rekenen 

met de gemeenten Leudal, Nederweert 

en Weert op basis van de systematiek 

zoals opgenomen in bijlage 1.  

4. Akkoord gaan met het opstellen van 

een DPIA (Data Protection Impact 

Assesment), een privacy-protocol en 

een verwerkersovereenkomst binnen de 

eerste 4 maanden van de pilot.  

5. De commissie sociaal informeren met 

de nieuwsbrief. 

Aanhouden 

  witregel  

8. BenW – 3402 Aanvraag 

omgevingsvergunning 

overdekte uitlopen 

Roorstraat 1 te Heythuysen 

Omgevingsvergunning weigeren voor de 

realisatie van overdekte uitlopen aan de 

Roorstraat 1 te Heythuysen, op grond 

van 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° 

van de Wabo. 

Conform advies 

  witregel  

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

 

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


