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VOORWOORD 
 
De raadsgriffie maakt jaarlijks, in januari, een verslag over het afgelopen kalenderjaar. 

Voor u ligt het jaarverslag dat de raadsgriffie heeft opgemaakt over het kalenderjaar 2017. 

Het jaarverslag bevat een bonte mengeling van onderwerpen die betrekking hebben op de 

gemeenteraad, de raadscommissies, het presidium, de griffie en een aantal aanverwante 

zaken uit de politiek van de gemeente Leudal.  

Zo krijgt u een overzicht van wie in welk gremium politiek actief is geweest, met welke on-

derwerpen de politici zich hebben beziggehouden, hoeveel vergadertijd het politieke werk 

binnen de gemeentelijke vergaderstructuren heeft gevergd, hoeveel raadsvragen zijn ge-

steld en treft u enkele statistische gegevens en financiële cijfers aan alsmede wat foto’s. 

 

Hieronder treft u de, sinds enkele jaren in dit voorwoord voorkomende, grafiek aan waarin 

de vergaderduur van raads-, presidium- en commissievergaderingen wordt uitgebeeld. Na 

een flinke toename van de vergaderduur in 2015, een serieuze afname daarvan in 2016, 

blijkt nu dat in het jaar 2017 … (trek uw eigen conclusies). 

Wat 2018 qua vergaderduur gaat brengen? Politiek Leudal gaat, zo heeft ze zich voorge-

nomen, in het kader van de aanvang (per 29 maart 2018) van de nieuwe zittingsperiode 

2018-2022 nadenken of voor de komende jaren het vergadermodel bijstelling behoeft.  

 

 

Op de y-as de gemiddelde vergaderduur in minuten. 

 

Wij vertrouwen er als raadsgriffie op met dit jaarverslag in grote lijnen een beeld te geven 

van wat in het jaar 2017 in het politieke domein is gebeurd. 

 

Leudal, 5 januari 2018. 

De raadsgriffie: 

- Wim Cornelissen, griffier;  

- John Lommen, raadsadviseur; 

- Katrien Verhoeven-Vyncke, griffiemedewerkster; 

- Monique Strijdveen-Kosterman, griffiemedewerkster.    
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1.   Gemeenteraad, commissies en presidium 
 

1.1. De gemeenteraad 
 

 Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 1.1.1.

Het presidium had voor het hele jaar 9 raadsvergaderingen gepland, waarvan 8 ‘normale’ 

vergaderingen en 1 ‘bijzondere’ vergadering (begrotingsvergadering). 

Uiteindelijk werd er niet op 9 avonden een raadsvergadering gehouden maar werden er 

op 14 avonden 9 raadsvergaderingen gehouden. Die extra vergaderingen werden gehou-

den op 21 februari, 6 juni, 11 juli, 21 november en 19 december. Ze werden alle vijf no-

dig geacht om de raadsagenda van een week daarvoor alsnog af te handelen. 

 

De kortste openbare raadsvergadering duurde 46 minuten (18 april). 

De langste vergadering was die van 14 november, die werd voortgezet op 21 november; 

zij duurde in totaal 6 uur en 31 minuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 zonder installatievergadering 

2 zonder een besloten raadsvergadering 

3 de gewone + besloten raadsvergadering van 26 april betreffen één avond(vergadering) 

4 bij de gemiddelde duur van een raadsvergadering wordt in deze tabel gekeken naar de lengte van 

  die vergadering op één avond en dus niet naar de totale duur van een eventueel een week later 

  voortgezette raadsvergadering. 

 

 Gaande en komende leden 1.1.2.

Raadslid R. Raemakers (D66) is, op grond van de uitslag van de op 15 maart gehouden 

Tweede Kamerverkiezingen, per 22 maart toegelaten als lid van de Tweede Kamer van de 

Staten-Generaal. Gelet op de landelijke partijinterne afspraak van D66 dat een raadslid 

niet tevens Tweede Kamerlid mag zijn heeft hij per die datum ontslag genomen als raads-

lid. 

De gemeenteraad besloot in zijn vergadering van 18 april om de heer L. J. (Leo) Schou-

ten uit Heythuysen toe te laten als raadslid als opvolger van de heer Raemakers. Raads-

voorzitter burgemeester A. Verhoeven heeft hem in die vergadering beëdigd. 

Het andere lid van de fractie D66, de heer K. Beurskens, nam op 19 maart het fractie-

voorzitterschap van de heer Raemakers over. 

 

          Rens Raemakers     Leo Schouten 

Jaar Aantal 

avonden 

Gemiddelde  

Vergaderduur4 

Absolute  

vergaderduur 

20101  3 uur + 31 minuten 50 uur + 54 minuten 

2011  3 uur + 58 minuten 55 uur + 38 minuten 

2012  3 uur + 37 minuten2 48 uur + 12 minuten 

2013  3 uur + 48 minuten 53 uur + 16 minuten 

20141 12 3 uur + 12 minuten 38 uur + 26 minuten 

2015 12 3 uur + 31 minuten 42 uur + 14 minuten 

2016 133 3 uur + 16 minuten 42 uur + 31 minuten 

2017 14 2 uur + 52 minuten 40 uur +   7 minuten 
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 Wijziging naam fractie 1.1.3.

Raadslid J. van der Stappen melde bij e-mail van 26 oktober dat de politieke groepering 

Progressief Leudal bij notariële akte van 25 oktober haar naam heeft laten wijzigen in 

Progressief Akkoord Leudal. Als gevolg daarvan zal hij zijn fractie voortaan ook met die 

nieuwe naam aanduiden. Op grond van het ‘Reglement van orde raadsvergaderingen 

Leudal 2015’ wordt die nieuwe naam binnen de raad met ingang van de eerstvolgende 

raadsvergadering (7 november) gebruikt. 

 

Het logo van Progressief Akkoord Leudal ziet er als volgt uit: 

 

 

 Presentie raadsleden en -fracties, raadsvoorzitter, collegeleden, griffier 1.1.4.

De aanwezigheid dit jaar van raadsleden en anderen, gedurende de 14 avonden waarop 

de raad in vergadering bijeenkwam, luidt als volgt (de getallen in de tweede kolom geven 

het aantal presenties van raadsleden van een fractie aan tegenover het maximaal aantal 

mogelijke presenties dat ze hadden kunnen hebben): 

 

 Totaal aantal 

presenties 2017 

In procenten 

  2017 2016 2015 20141 

Samen Verder 117 op 126 93 % 91 % 97 % 98 % 

Ronduit Open 69 op 70 99 % 94 % 96 % 97 % 

CDA 67 op 70 96 % 89 % 93 % 97 % 

D66 25 op 28 89 % 96 % 100 % 100 % 

Leudal Sociaal 26 op 28 93 % 100 % n.v.t. n.v.t. 

VVD 12 op 14 86 % 100 % 83 % 88 % 

Progressief (Akkoord) Leudal 14 op 14 100 % 100 % 100 % 94 % 

totaal 330 op 350 94 % 93 % 96 % 96 % 
1  

Raad in oude én nieuwe samenstelling. 

  

Alle fracties waren in elke raadsvergadering met één of meer raadsleden aanwezig, met 

uitzondering van de VVD-fractie (14 februari, 21 november). 

12/13 van de 25 raadsleden hebben alle 14 raadsvergaderingen bijgewoond.  

Dit zijn: de heer Sleven en de dames Teluij en Van Tilburg (fractie Samen Verder), de he-

ren Custers, Hermans en Wagemans en mevrouw Teeuwen (fractie Ronduit Open), de he-

ren Bongers en Van Melick en mevrouw Reijnders (fractie CDA), de heren Raemakers 

(3/14) en z’n opvolger Schouten (11/14) en de heer Van der Stappen (fractie Progressief 

Leudal / Progressief Akkoord Leudal). 

 

Gemiddeld waren 23,6 raadsleden (94,3 %) per raadsvergadering aanwezig. 

 

Het aantal presenties voor de raadsvoorzitter/collegevoorzitter en voor de griffier luidt 

voor beiden 12/14 (86 %).  

 

Het aantal presenties van de (4) wethouders bedraagt 53/56 (95 %).  
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NB 1. Vervangingen in raadsvergaderingen zijn voor raads- en collegeleden niet mogelijk; 

NB 2. Een gedeeltelijke aanwezigheid tijdens een raadsvergadering is als aanwezig  

 gerekend. 
 

 Waarover is er zoal gesproken ? 1.1.5.

De volgende onderwerpen kwamen via een raadsvoorstel van het college, een motie 

vreemd een de orde van de dag van één of meer fracties, een agenderingsvoorstel van 

een fractie, een voorstel van het presidium of een voorstel van de griffier (al dan niet op 

verzoek van het presidium), aan bod: 

1. Vaststellen Verordening geurhinder en veehouderij 2017 gemeente Leudal 

2. Vaststellen notitie resultaatfinanciering hulp bij het huishouden 2017 e.v.  

    Midden-Limburg West 

3. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag dijkversterking langs Maas in 

    Neer 

4. Interpellatieverzoek collegemededeling 14 februari 2017 over oordeel van College  

    voor de Rechten van de Mens van 19 december 2016 over beleid gemeente inzake  

    woonwagenstandplaatsen 

5. Beëindigen werkzaamheden fusie De Risse Weert- Westrom Roermond 

6. Wijzigen Reglement van orde raadsvergaderingen Leudal 2015 

7. Interpellatieverzoek + motie vreemd aan de orde van de dag majeure projecten 

8. Actualiseren meerjarige onderhoudsplanning vastgoed + controle  

    drinkwaterinstallaties 

9. Vaststellen zienswijze ontwerpprojectplan Waterwet ‘Dijkversterking dijkring 74 

    Neer’ 

10. Afscheid raadslid + fractievoorzitter de heer mr. R. Raemakers (fractie D66) 

11. Beslissen omtrent toelating raadslid dr. L.J. Schouten (D66) + beëdiging 

12. Vaststellen advies aan Commissariaat voor de media over aanwijzing Stichting 

      Lokale Omroep Leudal-Maasgouw als lokale media-instelling 

13. Instemmen met verevening jeugdhulp Midden-Limburg West 

14. Vaststellen bestemmingsplan Nijken 18 te Roggel 

15. Beslissen omtrent bekrachtigen geheimhouding t.a.v. door burgemeester  

      overgelegd onderzoeksrapport BING inzake integriteitmelding over wethouder  

      A. Walraven 

16. Vaststellen Integraal beleidsplan openbare ruimte 2018 – 2028 

17. Vaststellen Beleidsplan bibliotheekwerk gemeente Leudal 2017-2020 

18. Instemmen met plan van aanpak ‘Grip op regionale samenwerking’ 

19. Vaststellen beleidskader vergunningverlening, toezicht en handhaving 

20. Vaststellen zienswijze over ontwerp eerste begrotingswijziging 2017 en over  

      ontwerpbegroting 2018 + meerjarenperspectief 2019-2021 van  

      ‘gemeenschappelijke regeling Omnibuzz’ Geleen 

21. Kennisnemen jaarrekening 2016 + vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2018  

      gemeenschappelijke regeling ‘Reinigingsdienst Maasland’ Haelen 

22. Uiten wensen en bedenkingen vaststellingsovereenkomst Structuurbeelden  

      Haelen-Horn met Herontwikkeling Haelen-Horn BV 

23. Vaststellen zienswijze over Regiovisie bijzondere doelgroepen 2017-2020 

24. Vaststellen zienswijze ontwerpjaarrekening 2016 + ontwerpbegroting 2018  

       ‘Gemeenschappelijke Regeling Westrom’ Roermond 

25. Vaststellen jaarrekening 2016 en jaarverslag 2016 gemeente Leudal 

26. Bestemmen resultaat jaarrekening 2016 gemeente Leudal 

27. Instemmen met Kadernota 2018 – 2021 
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28. Vaststellen 1e raadsrapportage 2017 + Vaststellen 9e begrotingswijziging 2017 

29. Vaststellen bezwaar jaarrekening 2016 en/of zienswijze ontwerpbegroting 2018  

      Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo 

30. Aanwijzen accountant onderzoek jaarstukken 2017 t/m 2020 + Vaststellen  

      Controleprotocol onderzoek jaarstukken 2017 

31. Vaststellen bestemmingsplan Hof van Neer, Hoogstraat te Neer 

32. Vaststellen bestemmingsplan Schrijnwerkerstraat te Roggel 

33. Vaststellen bestemmingsplan Kraakstraat 26 te Hunsel 

34. Vaststellen bezwaar jaarrekening 2016 en/of zienswijze ontwerpbegroting 2018  

      Grenspark Maas-Swalm-Nette 

35. Actualiseren Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2015-2018, module fiets 

      2017 

36. Beëindigen medewerking aan burgerinitiatief Park Leudal Oost te Neer 

37. Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningen, toezicht en handhaving 

38. Vaststellen bestemmingsplan ‘Vergroting bouwvlak Karreveld 10’ te Heibloem 

39. Verlenen medewerking aan verzoeken om realisering windmolenparken 

40. Bespreken onderzoek naar gebieden in Leudal waar geurnormverhoging eventueel 

     mogelijk is 

41. Instemmen met starten planologische procedure bestemmingsplan  

     gebiedsontwikkeling Wijnaerden (Neer-Buggenum) 

42. Vaststellen Verordening bedrijveninvesteringszone winkelgebied Heythuysen  

      2018–2022 

43. Toestemming geven aangaan ‘gemeenschappelijke regeling regionale  

      uitvoeringsdienst Limburg Noord’ 

44. Vaststellen bestuursopdracht ontwikkeling Park Leudal-Oost te Neer +  

      Kennisnemen van 1e voortgangsrapportage 

45. Bespreken moties vreemd aan de orde van de dag inzake  

      Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg 

46. Algemene beschouwingen bij de Programmabegroting 2018-2021 

47. Vaststellen Begroting 2018 + Vaststellen Meerjarenraming 2019 - 2021 +  

      Vaststellen Meerjarig investeringsprogramma 2018 - 2021 + Voteren kredieten 

      jaarschijf 2018 

48. Repareren raadsbesluit 11 november 2014 vaststelling bestemmingsplan  

      ‘Kern Neer’ 

49. Vaststellen beleids- en actieplan Integratie van asielzoekers en  

      vergunninghouders 

50. Vaststellen zienswijze over organisatorische en financiële bepalingen  

      realisatieovereenkomst herinrichting N280-West, wegvak Leudal 

51. Vaststellen bestemmingsplan 'Woonkernen Leudal 2017' 

52. Vaststellen voorwaarden bijdrage kademuur Neer 

53. Vaststellen bestemmingsplan ‘Nijken 16 – Strubben ongenummerd in Roggel 

54. Overnemen aanbevelingen onderzoeksrapport rekenkamer Leudal ‘Ouderen in  

      Leudal’ 

55. Instemmen opstellen lokaal industrieel geurbeleid + vormgeven landelijke  

      inpassing Zevenellen bedrijventerrein Haelen 

56. Overnemen conclusies en aanbevelingen onderzoeksrapport diverse rekenkamers  

      ‘Regionaal (be)GRIP; Een onderzoek naar de governance van de veiligheidsregio  

      Limburg-Noord’ 

57. Afgeven verklaring van geen bedenkingen over omgevingsvergunning Aan de  

      Heibloem 21a te Heythuysen 
  



   

 
10 

58. Vaststellen zienswijze twee wijzigingen begroting 2018 Belastingsamenwerking  

      Gemeenten en Waterschappen te Roermond 

59. Vaststellen Actieplan imagoverbetering 

60. Vaststellen 2e raadsrapportage 2017, inclusief financiële mutaties 

61. Beslissen over burgerinitiatief Park Leudal-Oost in Neer 

 

 

Foto: raadsvergadering 12 december, agendapunt 4 ‘Park Leudal-Oost Neer’ 

 

62. Vaststellen Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018 + Vaststellen  

      Verordening afvalstoffenheffing 2018 (incl. tarieventabel) + Vaststellen  

      Legesverordening 2018 (incl. tarieventabel) + Vaststellen Verordening  

      rioolheffing 2018 + Vaststellen Verordening toeristenbelasting 2018 

63. Toepassing geven aan coördinatieregeling voor realisering Aldi supermarkt,  

      Napoleonsweg 116 in Neer 

64. Vaststellen bestemmingsplan 'Kelperweg 26 Kelpen-Oler' 

65. Vaststellen Beleidsplan openbare verlichting 2018-2022 

66. Vaststellen addendum bij beleidsplannen Jeugdhulp en Wmo-begeleiding ter  

      vaststelling  notitie ‘Verwerven in de transformatie van het sociale domein’ 

67. Vaststellen ‘Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Leudal’ 

68. Vaststellen zienswijze indienen verzoek tot incidentele aanvullende uitkering ex  

      Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ 

69. Toekennen bijdrage huisvestingskosten aan schoolbestuur Aloysius i.v.m.  

      gebouwaanpassingen De Widdonck te Heibloem + vormen specifieke  

      dekkingsreserve 

70. Vaststellen zienswijze over verhoging gemeentelijke bijdrage i.v.m. hogere  

      personeelskosten Veiligheidsregio Limburg-Noord 

71. Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Westrom + Verlenen toestemming aan  

      college aangaan Gemeenschappelijke Regeling Westrom 

72. Vaststellen Verordening jeugdhulp gemeente Leudal 2018 

73. Vaststellen ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning Leudal 2018’ 

74. Vaststellen notitie ‘Armoede- en minimabeleid 2018 – 2023’ 
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Deze 74 agendapunten kennen de volgende herkomst: 

 

Herkomst  Aantal Aantal % % 

College  59   80 

 Burgemeester Verhoeven  4 7  

 Wethouder Walraven  15 25  

 Wethouder Verlinden  18 31  

 Wethouder Backus  9 15  

 Wethouder Verheul  13 22  

Burgemeester Voorstellen als bestuursorgaan  0   0 

Raadsfractie Initiatiefagendapunt1 1   1 

Raadsfractie Motie vreemd aan de orde van de 

dag2 

2   3 

Raadsfractie Interpellatieverzoek3 2   3 

Presidium Algemene beschouwingen begroting 1   1 

Griffier 4 9   12 

 totaal 74   100 
 1 Dit betreft agendapunt 52. 

2 Dit betreft de agendapunten 3 en 45. 

3 Dit betreft agendapunt 7. 

4 Dit betreft de agendapunten 6, 9, 10, 11, 15, 18, 30, 54 en 56 

 

Ten opzichte van vorig jaar (2016) zijn de volgende verschillen in herkomst van raadsvoor-

stellen te duiden, in procentpunten: 

 College:    + 11 procentpunten 

 Burgemeester Verhoeven: -  10 procentpunten 

 Wethouder Walraven:      0 procentpunten 

 Wethouder Verlinden:  -    6 procentpunten 

 Wethouder Backus: + 12 procentpunten 

 Wethouder Verheul:  +   9 procentpunten 

 Raadsfracties, initiatiefagendapunten:            -   2 procentpunten 

 Raadsfracties, moties vreemd aan de orde van de dag:   - 10 procentpunten 

 Raadsfracties, interpellatieverzoeken:           +  3 procentpunten 

 Presidium:                -   6 procentpunten 

 Griffier:               +  5 procentpunten 

 

Hieronder leest u welk collegelid een onderwerp van een motie vreemd aan de orde van de 

dag tot z’n portefeuille mag rekenen.   

 

Agendapunten inzake moties vreemd aan de orde van de dag 

 Aantal % 

Portefeuillehouder 2017 2016 2017 2016 

Burgemeester Verhoeven 0 3 0 25 

Wethouder Walraven 1 2 50 17 

Wethouder Verlinden 1 4 50 33 

Wethouder Backus 0 0 0 0 

Wethouder Verheul 0 1 0 8 

 2 121 100 991 
1 De tabel bevat afrondingsverschillen. 
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 Besluitvorming gemeenteraad over raadsvoorstellen van het college 1.1.6.

De gemeenteraad besluit doorgaans naar aanleiding van een voorstel dat het college heeft 

opgesteld. Daarnaast besluit de gemeenteraad wel eens over een door de burgemeester als 

zelfstandig bestuursorgaan voorgelegd voorstel, een door een raadsfractie voorgelegd initi-

atiefraadsvoorstel, een amendement of een motie dan wel over een door het presidium of 

de griffier voorgelegd voorstel. 

 

In deze paragraaf gaat het uitsluitend over raadsvoorstellen van het college. Tijdens de 14 

avonden waarop (formeel 10) raadsvergaderingen werden gehouden lagen 59 (in 2016: 

60) collegevoorstellen ter besluitvorming voor. 

 

Bij de 59 stemmingen over collegevoorstellen: 

 vonden er 38 (64 %) met unanieme stemmen (vóór) plaats. In 2016 bedroeg dat aan-

tal: ook 38 (63%); 

 vond 1 van die 38 unanieme stemmingen plaats nadat eerst het collegevoorstel was 

geamendeerd; 

 werd één keer langs de scheidslijn coalitie - oppositie, voor of tegen, gestemd. In 2016 

bedroeg dat aantal keer: 0; 

 stemde 8 keer een coalitiefractie (unaniem of gedeeltelijk) tegen een collegevoorstel 

(in 2016: 3 keer); 

 stemde 4 keer een fractie niet unaniem:  

 1 keer de fractie Leudal Sociaal (raadsvergadering 11 juli GVVP); 

 3 keer de fractie Samen Verder (raadsvergadering 26 september geurnormverhoging + 

raadsvergadering 14 november N280 + raadsvergadering 21 november Vossen, Aan de 

Heibloem 21a Heythuysen); 

 1 keer werd een voorstel van het college verworpen (raadsvergadering 21 november 

over zienswijze begroting 2018 BsGW). 

 
In de tabellen hieronder leest u per fractie hoe vaak een fractie voor of tegen een (geamendeerd) 

raadsvoorstel stemde. 
 
Legenda: 

Voor = voor een raadsvoorstel van het college 

Voor-G = voor een geamendeerd raadsvoorstel van het college 

Voor-Totaal = totaal aan voor stemmen, al dan niet geamendeerd 

Tegen = tegen een raadsvoorstel van het college 

Tegen-G = tegen een geamendeerd raadsvoorstel van het college 

Tegen-Totaal = totaal aan tegen stemmen, al dan niet geamendeerd 

Totaal = totaal aantal keren voor en tegen (onderdelen van) de raadsvoorstellen van het college (al 

dan niet geamendeerd) 
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Voor en tegen bij 59 stemmingen over raadsvoorstellen van het college: 

 

 Voor Voor-

G 

Voor-

Totaal 

% 

voor 

Tegen Tegen-

G 

Tegen-

Totaal 

% 

tegen 

Totaal 

stemmingen 

Samen Verder 531 62 59 100  21 12 3 5     62 1,2 

Ronduit Open 48 6 54 92 5 0 5 8 59 

CDA 48 4 52 81 5 2 7 19 59 

D66 50 5 55 93 3 1 4 7 59 

Leudal Sociaal  493 4 53 90  53 2 7 12  603 

VVD 39 1 40 77 9 3 12 23 524 

Progressief (Akkoord) 

Leudal 

45 4 49 83 8 2 10 17 59 

 

1 De fractie Samen Verder stemde bij 2 van de 53 niet-geamendeerde raadsvoorstellen van het college  

  gesplitst met zowel voor- als tegenstemmers. 

2 De fractie Samen Verder stemde bij 1 van de 6 geamendeerde raadsvoorstellen van het college gesplitst met 

  zowel voor- als tegenstemmers. 

3 De fractie Leudal Sociaal stemde bij 1 van de 53 niet-geamendeerde raadsvoorstellen van het college  

  gesplitst met zowel een voor- als een tegenstem. 

4 De fractie VVD was in twee raadsvergaderingen niet vertegenwoordigd en kon daardoor niet meestemmen 

  over 7 collegevoorstellen. 

 

De bovenstaande tabel levert als hoofdconclusie op dat relatief gesproken de fractie Samen Verder de college-

voorstellen het meeste steunde gevolgd door respectievelijk D66, Ronduit Open, Leudal Sociaal, Progressief 

(Akkoord) Leudal, CDA en VVD. 

 

 

Stemmingen over raadsvoorstellen van het college 

 Voor Tegen 

 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Samen Verder 100 %1 98 % 98 % 5 %1 2 % 2 % 

Ronduit Open 92 % 92 % 62 % 8 % 8 % 38 % 

CDA 81 % 93 % 100 % 19 % 7 % 0 % 

D66 93 % 88 % 87 % 7 % 12 % 13 % 

Leudal Sociaal  90 %2 90 %2 n.v.t. 12 %2 8 % n.v.t. 

VVD 77 % 82 % 82 % 23 % 18 % 18 % 

Progressief Leudal 83 % 76 % 73 % 17 % 24 % 27 % 
1 De fractie Samen Verder stemde bij 3 van de 59 raadsvoorstellen van het college gesplitst met zowel voor- als 

  tegenstemmers; vandaar dat ‘dit totaal’ uitkomt op 105% (100% voorgestemd + 5% tegengestemd). 

2 De fractie Leudal Sociaal stemde bij 1 van de 59 raadsvoorstellen van het college gesplitst met zowel een  

  voor- als een tegenstem; vandaar dat ‘dit totaal’ uitkomt op 102% (90% voorgestemd + 12% tegengestemd). 

 

NB. De coalitie wordt/werd gevormd door: 

 In 2017: Samen Verder + Ronduit Open; 

 In 2016: Samen Verder + CDA (tot 22 maart) respectievelijk Samen Verder + Ronduit Open (van-

af 22 maart); 

 In 2015: Samen Verder + CDA.  
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 Ingekomen stukken 1.1.7.

Alle aan de gemeenteraad gerichte stukken worden op de zogenoemde ‘lijst van ingekomen 

stukken’ van de eerstvolgende raadsvergadering geplaatst (om van daaruit naar behoefte 

te worden doorgeleid voor behandeling in bijvoorbeeld een raadscommissievergadering dan 

wel om ze voor kennisgeving aan te nemen). Daarbij worden twee categorieën stukken on-

derscheiden, namelijk (a) stukken afkomstig van het college, van individuele collegeleden 

dan wel van de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan en (b) overige stukken (stuk-

ken van met name burgers, bedrijven, verenigingen en andere overheden). 

 

Herkomst ingekomen stukken Aantal % 

College, collegeleden, burgemeester 136 30 

Burgers, bedrijven, verenigingen, overige 311 70 

totaal 447 100 

 
 In 2016 bedroegen de aantallen: 101 collegestukken etc. (25 %) en 304 overige 

ingekomen stukken (75 %). 

 
 Amendementen en moties 1.1.8.

Tijdens de raadsvergaderingen zijn amendementen ingediend om op die manier te probe-

ren anders te laten besluiten dan (meestal door het college) is voorgesteld.  

Daarnaast zijn er moties ingediend naar aanleiding van een voorliggend raadsvoorstel (dit 

zijn ‘gewone’ moties) en geheel op zichzelf staande moties (dit zijn moties ‘vreemd aan de 

orde van de dag’). 

 

1.1.8.1. Amendementen 

Er werden 35 stemmingen (in 2016: 37) over (delen van) amendementen uitgebracht. 

7 (delen van) amendementen werden aangenomen en 28 werden verworpen. 

 

Een volledig overzicht van de ingediende amendementen vindt u in de tabel van bijlage A. 

 

NB.  

Er werden ook 5 amendementen, gehoord hebbende de beraadslagingen, ingetrokken;  

deze zijn niet verdisconteerd in de bovengenoemde aantallen. 

 
1.1.8.2. Moties 

Er werden 17 stemmingen (in 2016: 25) over moties uitgebracht. 

9 moties werden aangenomen en 8 moties werden verworpen.  

 

NB.  

- Er werd ook 1 motie, gehoord hebbende de beraadslagingen, ingetrokken;  

  deze zijn niet verdisconteerd in de bovengenoemde aantallen. 

- 1 motie werd niet in stemming gebracht maar aangehouden. Ingevolge artikel 19A van 

  het ‘Reglement van orde raadsvergaderingen Leudal 2015’ is die motie inmiddels komen 

  te vervallen omdat ze niet binnen 6 maanden na het besluit tot aanhouden alsnog in  

  stemming is gebracht. 

 

Een volledig overzicht van de ingediende moties vindt u in de tabel van bijlage B. 

 

Aan het einde van het jaar zijn nog 9 moties als niet afgehandeld te beschouwen:  

één uit 2016 en acht uit 2017. 
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 Ervaring als raadslid 1.1.9.

De ervaring die de huidige 25 raadsleden als raadslid, let wel: binnen Leudal (dus vanaf 1 

januari 2007), hebben opgedaan loopt uiteen. De gemiddelde ervaring per fractie is (ultimo 

dit jaar) minimaal 2,2 jaar (D66), maximaal is dat 7,1 jaar (Samen Verder). 

Betrekken we de ervaring er bij die raadsleden vóór het ontstaan van de gemeente Leudal 

hebben opgedaan als raadslid, dan verschilt de gemiddelde ervaring per fractie veel meer: 

van minimaal 2,2 jaar (D66) tot maximaal 15,5 jaar (VVD). Van de huidige raadsleden is 

slechts één raadslid, de heer M. Schreurs (CDA), ooit raadslid geweest in een gemeente 

buiten wat nu het grondgebied van de gemeente Leudal is. 

 

 Aantal leden 

in de fractie 

ultimo 2017 

Gemiddeld aantal  

jaren ervaring fractie-

leden als raadslid1 

Gemiddeld aantal jaren 

ervaring fractieleden als 

raadslid binnen Leudal2 

  1jan17 31dec17 1jan17 31dec17 

Samen Verder 9 11,3 12,3 6,1 7,1 

Ronduit Open 5 9,1 10,1 4,9 5,9 

CDA 5 8,7 9,7 5,0 6,0 

D66 2 2,8 2,2 2,8 2,2 

Leudal Sociaal 2 6,5 7,5 4,4 5,4 

VVD 1 14,5 15,5 5,8 6,8 

Progressief Leudal 1 8,6 9,6 5,7 6,7 
1. Deze ervaring strekt zich, naast ervaring in Leudal, ook uit tot raadslidmaatschappen in één of meer van de rechtsvoorgangers van de 

    gemeente Leudal + eventuele ervaring als raadslid van een gemeente elders. 

2. Deze ervaring is opgedaan in de gemeente Leudal vanaf de datum van haar ontstaan: 1 januari 2007. 

 

Hieronder een tabel met een individuele top 10 van raadsleden qua ervaring. 

 

Top 10 aantal jaren raadslid 

binnen Leudal1 

Jaren Top 10 aantal jaren raadslid vanaf 

zittingsperiode 1974-19782 

Jaren 

1.   Leon Linssen 11,0 1.   Gerrit van Heusden 32,3 

1.   Ria Teluij 11,0 2.   Jo Beeren 28,2 

1.   Thieu Wagemans 11,0 3.   Sjra van Horne 27,5 

4.   Peter van Melick 10,8 4.   Hen Sleven 27,4 

5.   Anita van Vlodrop – Van Kempen   9,7 5.   Thieu Wagemans 26,9 

6.   Berry Hermans   9,3 6.   Sjra Vermeulen 26,4 

7.   Heleen Wijers - Van der Linden   8,1 7.   Huub van Bogget 23,7 

8.   Tiny Reijnders-Seerden   7,9 8.   Jan Strous 20,7 

9.   Hen Sleven   7,8 9.   Kitty Kloth - Smeets 20,7 

10. André Kierkels   7,8 10. Tiny Reijnders - Seerden 20,6 
1. Het aantal jaren dat iemand raadslid is geweest in de gemeente Leudal, dus vanaf 1 januari 2007. 

2. Het aantal jaren dat iemand raadslid is geweest in de gemeente Leudal en in haar rechtsvoorgangers (de gemeenten waaruit de  

    gemeente Leudal is ontstaan) en eventueel in een gemeente elders in Nederland, gerekend vanaf 3 september 1974 (= start  

    zittingsperiode 1974-1978). 

NB. Tot 14 maart 2002 (als gevolg van Wet dualisering gemeentebestuur d.d. 7 maart 2002) waren wethouders tevens raadslid, daarna kon dat niet meer  

      (behoudens in een tweetaluitzonderingssituaties genoemd in artikel 36b, tweede lid, van de Gemeentewet). In de bovenstaande top 10 zijn de volgende vijf 

      raadsleden (in het monistische tijdperk) tegelijkertijd wethouder geweest: Jo Beeren (gemeente Neer + gemeente Roggel en Neer), Sjra van Horne (gemeente  

      Haelen), Hen Sleven (gemeente Hunsel), Jan Strous (gemeente Hunsel) en Kitty Kloth-Smeets (gemeente Heythuysen). 
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Tenslotte nog een tabel met een individuele top 10 van alle personen die zowel raadslid als 

wethouder zijn geweest, met dien verstande dat zij ten minste ooit één of beide functies 

hebben verricht in de periode dat de gemeente Leudal bestaat (dus vanaf 1 januari 2007). 

 

Top 10 aantal jaren wethouder 

binnen Leudal1 

Jaren Top 10 aantal jaren wethouder 

vanaf zittingsperiode 1974-19782 

Jaren 

1.   Piet Verlinden 8,1 1.   Arno Walraven 17,6 

2.   Arno Walraven 6,8 2.   Hen Sleven 15,7 

3.   Paul Vogels 4,7 3.   Piet Verlinden 12,9 

4.   Huub van Bogget 3,2 4.   Jo Beeren 12,3 

4.   Pieter Jeurgens 3,2 5.   Jo Smolenaars   7,7 

4.   Hen Sleven 3,2 6.   Paul Vogels   6,0 

7.   Mart Janssen 2,9 7.   Pieter Jeurgens   5,3 

7.   Joerie Minses 2,9 8.   Jan Custers   4,8 

7.   Jo Smolenaars 2,9 9.   Marieke Kortenhorst   4,8 

10. Stan Backus 1,8 10. Thieu Wagemans   4,8 

10. Richard Verheul 1,8   
1. Deze personen hebben deze wethoudersjaren vervuld in de periode vanaf 1 januari 2007. 

2. Deze personen moeten ten minste óók raadslid óf wethouder van de gemeente Leudal zijn geweest (dus raadslid of wethouder in de periode vanaf 1 januari  

   2007). 

NB. Indien het aantal dagen ervaring exact gelijk is wordt dat met een gelijk klassering geduid (bijv. 7e ,7e, 7e of 10e, 10e). Verschillen de hoeveelheid dagen maar 

       is het in jaren afgerond uitgedrukt hetzelfde dan is de klassering ongelijk). 

 

 Leeftijd raadsleden 1.1.10.

De gemiddelde leeftijd van de 25 raadsleden bedraagt aan het einde van dit jaar 50,4 jaar. 

 

Per raadsfractie bedragen die gemiddelden ‘van oud naar jong’: fractie VVD: 62 jaar, fractie 

Leudal Sociaal: 56 jaar, fractie Progressief Akkoord Leudal 53 jaar, fractie Samen Verder: 

52 jaar, fractie Ronduit Open: 48 jaar, fractie CDA: 47 jaar en fractie D66: 45 jaar. 

  

Leeftijdsklasse Aantal raadsleden 

Jonger dan 20 jaar 0 

20 t/m 29 jaar 5 

30 t/m 39 jaar 1 

40 t/m 49 jaar 4 

50 t/m 59 jaar 6 

60 t/m 69 jaar 8 

70 jaar en ouder 1 

 

 Aanwezigheid publiek 1.1.11.

Op de 14 avonden, waarop een openbare raadsvergadering werd gehouden, bedroeg het 

aantal publieke belangstellenden (inclusief ambtenaren en pers) minimaal 11 (op 21 febru-

ari) en maximaal 200 (op 12 december). In totaal bedroeg dat aantal 500 belangstellen-

den, een gemiddelde van 36 per avond (in 2016: 24 per avond). Zonder de piekavond van 

12 december zou het gemiddelde 23 personen hebben bedragen. 
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Jaar Gemiddelde aanwezig-

heid publiek per avond 

2010 26 

2011 24 

2012 20 

2013 26 

2014 40 

2015 26 

2016 24 

2017 36 

 

 Uitzendingen raadsvergaderingen 1.1.12.

Beeld en geluid van openbare raadsvergaderingen worden via de lokale tv en via internet 

verspreid. 

 

Lokale tv + Internet 

De lokale Omroep 3ML uit Heythuysen verzorgt live uitzendingen van de openbare raads-

vergaderingen. Abonnees met een Ziggo-aansluiting, die wonen in één van de gemeenten 

Leudal, Beesel, Echt-Susteren (gedeeltelijk), Maasgouw, Roerdalen, Roermond of Weert 

kunnen via het digitale kanaal 42 of het analoge kanaal 22+ naar 3ML TV kijken. Zie 

daarover de informatie op het internetadres http://www.3ml.nl/content.php?id=46 of klik 

hierop. 

 

De gemeente Leudal stelt het video-signaal van de raadsvergadering, door tussenkomst 

van het bedrijf Company Webcast uit Capelle aan den IJssel, tevens beschikbaar via in-

ternet. Zie http://webcast.nl/leudal. Daardoor kunnen belangstellenden, wereldwijd, 

openbare raadsvergaderingen van onze gemeente volgen. Dat kan zowel live als achteraf 

via een ‘archief van vergaderingen’. Het terugkijken kan al direct na afloop van een 

raadsvergadering. 

 

Hoeveel bekijks  

 Lokale tv: De griffie heeft voor ’t laatst medio 2012 een enquête gehouden onder 750 

inwoners van 18 jaar en ouder om een idee te krijgen van de kijkcijfers. De resultaten 

van die enquête zijn na te lezen in paragraaf 2.2.2 van het jaarverslag van de griffie 

over 2012.  

 

 Internet: De kijkcijfers, per ultimo 2017, m.b.t. het via internet – zowel live als achter-

af - bekijken van (delen van) de raadsvergaderingen dit jaar luiden als volgt (nb. het 

cijfer van ‘achteraf kijkers’ naar raadsvergaderingen van 2017 kan de komende jaren 

nog oplopen). 

  

http://www.3ml.nl/content.php?id=46
http://www.3ml.nl/content.php?id=46
http://webcast.nl/leudal
https://channel.royalcast.com/leudal/#!/archived
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Raad Live kijkers1  Achteraf kijkers 

  Aantal keren 

webcast minimaal  

1 minuut bekeken 

Aantal personen 

webcast minimaal  

1 minuut bekeken 

Aantal personen 

dat player heeft 

geopend 

14 februari 26 104 85 263 

21 februari 28 98 89 235 

21 maart 42 147 118 282 

18 april 8 60 50 161 

30 mei 75 150 120 282 

6 juni 9 51 36 158 

4 juli 30 64 51 186 

11 juli 45 114 101 252 

26 september 33 96 74 143 

7 november 39 88 71 166 

14 november 43 143 112 274 

21 november 25 75 66 153 

12 december 141 258 199 366 

19 december 13 33 28 51 

totaal 557 1481 1200 2712 

gemiddeld 40 106 86 194 

 
1 het gaat hier - per raadsvergadering - om unieke kijkers. 

 

 Kosten tv- en internetuitzendingen 1.1.13.

Met ingang van 1 februari 2016 heeft de gemeente, voor vooralsnog de duur van 4 jaar, 

zowel een overeenkomst met omroep 3ML uit Heythuysen als met Company Webcast uit 

Capelle aan den IJssel om de live-uitzending via de lokale tv respectievelijk de doorgifte 

van het videosignaal via internet mogelijk te maken. 

In voorgaande jaren, tot 1 februari 2016, verzorgde omroep 3ML als enige alle bovenge-

noemde faciliteiten.  

Omroep 3ML verzorgt overigens ook, in opdracht van het presidium (lees: de griffier), het 

maken van een lokale tv-rubriek geheten ‘Op de Raadsagenda’ waarin voorafgaande aan 

een raadsvergadering, gedurende een kwartier, enkele raads- en collegeleden worden ge-

interviewd over enkele van belang zijnde agendapunten van die raadsvergadering. Voor 

een overzicht van het aantal dit jaar gehouden tv-interviews: zie paragraaf 2.2.3. van dit 

jaarverslag. 

 

Dit jaar was voor de tv- en internetuitzendingen (inclusief tv-interviews) een bedrag ge-

raamd van €32.500.  

 

De werkelijke kosten bedroegen: 

 Voor omroep 3ML: € 24.400 

€ 21.900 is een vast bedrag per jaar bij 12 avonden raadsvergadering.  

Daar er op 14 avonden raadsvergaderingen plaatsvonden diende 2 x € 1.250 extra te 

worden betaald; 

 Voor Company Webcast: € 11.175 

Daar kwam nog een bedrag van € 90 bij voor ‘bijknippen en indexeren videofragmen-

ten raadsvergadering 30 mei’ door een technische storing. 

 

Alle bedragen zijn exclusief btw. 
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Jaar Kosten tv- en internetuitzen-

dingen raadsvergaderingen 

2010 € 44.282 

2011 € 33.877 

2012 € 31.470 

2013 € 35.750 

2014 € 40.542 

2015 € 32.500 

2016 € 39.6751 

2017 € 35.665 
1 

Rekening houdend met een uitgave die in 2016 voor 4 jaar is geschied dient dit jaarbedrag van  

  € 39.675, voor de vergelijking met de voorgaande jaren,  eigenlijk zo’n € 3.000 lager te worden  

  gezien.  

 

 Samenstelling gemeenteraad 1.1.14.

De samenstelling van de gemeenteraad wijzigde m.b.t. één raadszetel van de fractie D66: 

de heer R. Raemakers nam in de raadsvergadering van 21 maart afscheid als raadslid 

i.v.m. zijn toelating, daags daarna, als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de 

heer L. Schouten volgde hem op (zie paragraaf 1.1.2). 

 

 
Op de foto (genomen op 30 mei) de gemeenteraad, inclusief raadsvoorzitter burgemeester 

Verhoeven: 

Achterste rij, op het bankje, van links naar rechts:  

Tiemen Brouwer, Thieu Bongers, Berry Hermans, Joost van der Stappen, Rob Flinsenberg,  

Gerry Teeuwen, Hen Sleven, Kaj Beurskens, Michel Graef, Ellie van Tilburg en Thieu Wagemans. 

Voorste rij, van links naar rechts:  

Jack Coolen, Pieke Houben, Nadine Alofs, Maurice Schreurs, Jordi Custers, Peter van Melick,  

burgemeester Arno Verhoeven, André Kierkels, Heleen Wijers, Anita van Vlodrop, Ad Thomassen,  

Tiny Reijnders, Leon Linssen, Leo Schouten en Ria Teluij.  
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1.2. De commissies 
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 27 mei 2014 besloten tot de instelling van 

drie raadscommissies: de commissie sociaal (vergadert op maandagen), de commissie  

fysiek (vergadert op dinsdagen) en de commissie bestuur en middelen (vergadert op 

woensdagen). Deze commissies vergaderen twee weken voorafgaande aan een raadsver-

gadering. 

De raad heeft het maximum aantal leden dat een fractie, per raadscommissie, mag aan-

wijzen, bepaald volgens de volgende formule: per twee raadsleden in een raadsfractie 

één commissielid per raadscommissie met een maximum van drie commissieleden per 

raadscommissie en een minimum van één commissielid per raadscommissie.  

Commissieleden mogen zowel raadsleden zijn als niet-raadsleden, de fractie bepaalt zelf 

wie commissielid wordt. 

 

Ultimo 2017 kennen de drie commissies de volgende aantallen:  

(R=raadsleden; N-R = niet-raadsleden) 

 

 Commissie SL Commissie FK Commissie BM 

 R N-R R N-R R N-R 

Samen Verder 1 2 1 2 1 2 

Ronduit Open 0 2 1 1 2 0 

CDA 1 1 1 1 2 0 

D66 0 1 0 1 0 1 

Leudal Sociaal 0 1 1 0 1 0 

VVD 1 0 0 1 1 0 

Progressief Akkoord 

Leudal 

0 1 0 1 0 1 

subtotaal 3 8 4 7 7 4 

totaal 11 11 11 
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 Commissie sociaal 1.2.1.

 
1.2.1.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

Er werd op 9 avonden een openbare commissievergadering gehouden. De kortste verga-

dering duurde 45 minuten (6 maart), de langste vergadering duurde 2 uur en 55 minuten 

(27 november).  Op 3 juli was een extra vergadering over het onderwerp Park Leudal-

Oost in Neer. Over geheel het jaar duurde een vergadering gemiddeld 2 uur en 4 minu-

ten. In absolute zin heeft de commissie dit jaar 18 uur en 40 minuten vergaderd. 

 

Jaar Gemiddelde verga-

derduur 

Absolute vergader-

duur 

2010 2 uur + 52 minuten 24 uur + 40 minuten 

2011 2 uur + 16 minuten 20 uur + 20 minuten 

2012 2 uur + 40 minuten 24 uur +   0 minuten 

2013 2 uur+  48 minuten 22 uur + 20 minuten 

2014 2 uur + 35 minuten 18 uur + 10 minuten 

2015 2 uur + 53 minuten 26 uur +   0 minuten 

2016 2 uur + 51 minuten 19 uur + 59 minuten 

2017 2 uur +   4 minuten 18 uur + 40 minuten 

 

1.2.1.2. Gaande en komende leden 

De fractie Progressief Leudal meldde, via haar voorzitter J. van der Stappen, dat zij per 

14 februari mevrouw H. (Hilde) Glessner heeft aangewezen als commissielid in de vacatu-

re die vanwege het vertrek van de heer R. de Cock, per 26 juni 2016, was ontstaan. Aan-

vankelijk was mevrouw Glessner, op haar verzoek, vanwege haar nevenwerkzaamheden 

nog geen permanent commissielid maar vervulde ze die functie ad hoc om eventuele 

schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Vanaf 23 oktober is zij wel vast lid van 

de commissie geworden. 

 

De heer R. Beurskens van de VVD fractie verliet de commissie per 23 oktober omdat hij 

wegens tijdgebrek niet meer in staat was het lidmaatschap van de commissie te combine-

ren met zijn reguliere werkzaamheden. Raadslid de heer R. Thomassen nam zijn plaats in 

de commissie in.  

 

Vanwege het vertrek van raadslid R. Raemakers besloot D66 haar afvaardiging in onder 

andere deze commissie te wijzigen. Per 4 april volgde mevrouw D. (Danielle) Peet de heer 

K. Beurskens op als lid van de commissie. 

 

De fractie Ronduit Open wijzigde in 2017 de commissiesamenstelling twee keer.  

Per 5 januari werd de heer H. Hermans commissielid in de plaats van de heer C. Wete-

mans. Per 2 november werd de heer Hermans op zijn beurt opgevolgd als commissielid 

door de heer M. (Mart) Janssen. 
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1.2.1.3. Presentie 

De aanwezigheid van commissieleden en anderen, gedurende de 9 avonden waarop een 

commissievergadering werd gehouden, luidt als volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle politieke groeperingen waren in elke commissievergadering door een commissielid of 

een waarnemer vertegenwoordigd, met uitzondering van Progressief Leudal die in de ex-

tra commissievergadering van 3 juli verstek liet gaan. 

 

Totaal kwam de presentie van de commissieleden (inclusief hun waarnemers) uit op 96 % 

(95 van 99 maximaal mogelijke presenties). 

 

De aantallen presenties voor de commissievoorzitter + de commissiegriffier luiden respec-

tievelijk 89 % (8/9) en 100 % (9/9). De heer Eijsink heeft 1 x als waarnemend voorzitter 

gefungeerd (3 april). 

 

Van de vijf collegeleden wordt niet per se verwacht dat zij elke commissievergadering 

bijwonen, maar wel als er onderwerpen uit hun portefeuille (van enige importantie) op de 

agenda van die commissievergadering staan. De vergaderingen van de commissie sociaal  

worden vanwege die portefeuilleverdeling normaal gesproken door twee collegeleden bij-

gewoond: de wethouders S. Backus en R. Verheul.  

Hun presentie was dit jaar als volgt:  

 wethouder Backus was 9 van de 9 keer aanwezig; 

 wethouder Verheul was 8 van de 9 keer aanwezig; 

De overige portefeuillehouders waren niet aanwezig. 

NB 1. Commissieleden mogen zich in geval van verhindering laten waarnemen door  

 iemand die door de fractie daarvoor (ad hoc) wordt aangewezen. Ingeval van waar- 

 neming wordt dat als een presentie gerekend. 

NB 2. Een gedeeltelijke aanwezigheid tijdens een commissievergadering is als aanwezig 

 gerekend. 

 
1.2.1.4. Waarover is er zoal gesproken ? 

In commissievergaderingen worden standaard de raadsvoorstellen voor besproken. Voor 

een overzicht daarvan zie paragraaf 1.1.5.  In de commissie sociaal zijn tevens de drie de-

centralisaties als standaard agendapunt opgenomen. Naast raadsvoorstellen sprak de 

commissie sociaal in hoofdzaak over de volgende agendapunten: 

1. Aanbesteding welzijnswerk 

2. Armoede- en minimabeleid 

3. Budgetten jeugdzorg 

4. Veilige wieleromgeving Haelen 

5. Procesvoorstel strategiebepaling Westrom 

6. Werkgroep woon- en leefomgeving Haelen over toetsing visie Sociaal Domein 

7. Mogelijkheid loods voor carnavalsverenigingen 

8. Basisscholen cluster Hunsel, Haler, Ittervoort en Neeritter 

 Presenties in Commissie Sociaal 

Samen Verder 26 van 27 ( 96 %), 4 x waarnemer 

Ronduit Open 17 van 18 ( 94 %), 2 x waarnemer 

CDA 17 van 18 ( 94 %), 2 x waarnemer 

D66   9 van   9 (100 %),1 x waarnemer 

Leudal Sociaal   9 van   9 (100 %) 

VVD   9 van   9 (100 %), 2 x waarnemer 

Progressief (Akkoord) Leudal   8 van   9 (  89 %), 5 x waarnemer 
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9. Toekomst basisonderwijs in Leudal 

10. Samen Zorgen Huis, Mariabosch te Baexem 

11. Actieplan visie Sociaal Domein 

12. Positionering re-integratie 

13. Mensontwikkelbedrijf Leudal 

 
1.2.1.5. Inspreken door derden 

In elke openbare commissievergadering bestaat een mogelijkheid om de commissie toe te 

spreken over een geagendeerd inhoudelijk onderwerp (en bijv. niet over ingekomen stuk-

ken of mededelingen). Tijdens besloten commissievergaderingen zal in beginsel die gele-

genheid niet worden gegeven. In 4 van de 9 commissievergaderingen is door 17 personen 

(4 + 6 + 4 + 3) ingesproken. Het betrof de volgende 5 onderwerpen: 

- Veilige wieleromgeving, Haelen  

- Landgoed Leudal, Haelen 

- Park Leudal-Oost, Neer 

- Fusie basisscholen Hunsel, Haler, Ittervoort en Neeritter 

- Armoedebeleid 

 
1.2.1.6. Publiek 

Bij alle 9 vergaderingen was publiek aanwezig. In totaal kwamen 217 personen kijken en 

luisteren. Een gemiddelde van 24 personen. Het meeste publiek kwam op de vergaderingen 

af, waarbij Park Leudal-Oost onderdeel was van de agenda zoals op 27 november (80 per-

sonen). 

 
1.2.1.7. Uitgekeerd presentiegeld 

De commissieleden, niet zijnde ook raadslid, kregen per persoon per bijgewoonde commis-

sievergadering een bedrag van € 79,91 uitgekeerd. Dit jaar is voor het bijwonen van de 

commissievergaderingen sociaal een bedrag van € 4.475 aan presentiegeld uitgekeerd. 

 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Samen Verder €  1279 €  838 € 1201 € 1126 € 1801 € 2149 

Ronduit Open €  639 €  686 €   901 €   901 €   751 €   741 

CDA €  559 €  457 €   600 €   525 €   600 €   815 

D66 €  400 €    76 €       0 €       0 n.v.t. n.v.t. 

Leudal Sociaal €  719 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

VVD €  400 €  533 €   675 €   450 €   225 €   667 

Progressief (Ak-

koord) Leudal 

€  479 €  229 €   525 €   375 €   225 €   667 

Overige n.v.t. n.v.t. n.v.t. €   150 €   675 €   593 

 €  4475 €  2819 € 3902 € 3527 € 4277 € 5631 

NB. De tabel bevat afrondingsverschillen. 
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1.2.1.8. Samenstelling 

De commissie sociaal heeft raadslid mevrouw C. Reijnders (CDA) als voorzitter en de heer 

J. Lommen (raadsadviseur) als commissiegriffier.  

 

De commissie heeft ultimo 2017: 11 leden.  

De politieke groepering Samen Verder heeft, conform de verordening op de commissies,  

drie commissieleden, Ronduit Open en het CDA hebben er elk twee en de overige politieke 

groeperingen D66, Leudal Sociaal, VVD en Progressief Akkoord Leudal hebben elk één lid, 

als volgt verdeeld: 

- Samen Verder:  de heer P. Houben, de heer H. Metsemakers en mevrouw Y. Parren; 

- Ronduit Open:  mevrouw M. Bultman en de heer M. Janssen; 

- CDA:  mevrouw N. Alofs en de heer G. Eijsink; 

- D66:   mevrouw D. Peet; 

- Leudal Sociaal: de heer J. Engelen; 

- VVD:    de heer R. Thomassen; 

- Progressief Akkoord Leudal:  mevrouw H. Glessner. 
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 Commissie fysiek 1.2.2.

 
1.2.2.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

 Er werden op 8 avonden 8 openbare en 2 besloten commissievergaderingen gehouden.  

 De 8 openbare waren alle regulier gepland. 

 De 2 besloten vergaderingen hadden als onderwerp ‘Landgoed Leudal’ in Haelen. In de 

 besloten vergadering van 12 september lichtte wethouder A. Walraven een collegebesluit  

 toe over het gedogen van een bepaalde situatie. In de besloten vergadering van 24  

 oktober diende de commissie te besluiten over het vaststellen van het verslag van de 

 besloten commissievergadering van 12 september + diende de commissie te besluiten tot 

 het al dan niet openbaar maken van dat verslag. De commissie besloot het verslag vast  

 te stellen + besloot tot het niet openbaar maken van dat verslag daar de redenen om op 

 12 september in beslotenheid te vergaderen nog steeds golden.  

 

De kortste openbare vergadering duurde 2 uur en 27 minuten (4 april), de langste open-

bare vergadering duurde 3  uur en 37 minuten (7 maart).  

Over geheel het jaar duurde een vergadering gemiddeld 3 uur en 3 minuten (de verga-

dertijd van de beide besloten vergaderingen is hierin verwerkt, de besloten en openbare 

vergadering op één en dezelfde avond worden als één vergadering geteld). 

In absolute zin heeft de commissie dit jaar 24 uur en 24 minuten vergaderd. 

 

Jaar Gemiddelde vergaderduur Absolute vergaderduur 

2010 2 uur + 53 minuten 25 uur + 46 minuten 

2011 2 uur + 57 minuten 29 uur + 33 minuten 

2012 2 uur + 33 minuten 25 uur + 30 minuten 

2013 2 uur + 33 minuten 22 uur + 54 minuten 

2014 3 uur + 10 minuten 25 uur + 17 minuten 

2015 3 uur + 27 minuten 31 uur + 1 minuut 

2016 2 uur + 42 minuten 24 uur + 22 minuten 

2017 3 uur +   3 minuten 24 uur + 24 minuten 

 

Daarnaast heeft de commissie nog een werkbezoek afgelegd en wel op woensdagochtend 6 

september, op uitnodiging van Menten Metaalrecycling Roermond + Menten Metaalhandel 

Haelen, aan het hoofdkantoor annex werklocatie Mijnheerkensweg 5 in Roermond + de 

werklocatie Napoleonsweg 16 in Haelen. 

 

 

v.l.n.r.  

Jack Coolen,  

Ria Teluij,  

Franci Vanweert (milieuadviseur Menten),  

Jos Menten (eigenaar/directeur),  

Thieu Bongers (te zien achter, bij de metaalhoop),  

Baldwin Grabert. 

Thieu Wagemans was inmiddels vertrokken 

naar een andere afspraak. 
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1.2.2.2. Gaande en komende leden 

 Op 5 januari maakte fractievoorzitter J. Custers bekend dat de afvaardiging van Ronduit 

 Open voortaan bestaat uit de heren M. Wagemans en B. Grabert. De heer T. Brouwer was 

 daardoor geen commissielid meer. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat Ronduit  

 Open sedert 1 december 2016 geen drie meer maar slechts twee commissieleden mag  

 hebben. Per laatstgenoemde datum vertrokken twee raadsleden (R. Flinsenberg +  

 A. Kierkels) uit de raadsfractie van Ronduit Open en vormden een nieuwe fractie (Leudal  

 Sociaal). Het aantal raadsleden van de fractie Ronduit Open zakte daardoor van 7 naar 5. 

 Op grond van de Verordening op de raadscommissies 2014 mag een dergelijke fractie  

 maximaal 2 commissieleden per commissie hebben. 

 

 Op 20 maart maakte de net nieuwe fractievoorzitter K. Beurskens bekend dat met  

 onmiddellijke ingang de heer R. (Robert) Martens, namens D66, de heer R. Raemakers  

 opvolgt als commissielid. De reden daarvoor was het aanstaande vertrek (per 22 maart) als  

 raads- en commissielid van de heer Raemakers vanwege zijn toelating per die datum als lid  

 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

 
1.2.2.3. Presentie 

            De aanwezigheid van commissieleden en anderen, gedurende de 8 avonden waarop een  

            openbare commissievergadering werd gehouden, luidt als volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op Leudal Sociaal + de VVD na waren alle politieke groeperingen in elke commissie- 

 vergadering door een commissielid of een waarnemer vertegenwoordigd.  

 Leudal Sociaal liet in de commissievergadering van 12 september verstek gaan, de VVD op 

 7 maart. 

 De politieke groeperingen CDA + Progressief (Akkoord) Leudal waren in alle commissie- 

 vergaderingen met hun ‘echte’ commissielid (dus niet door een waarnemer) vertegenwoor- 

 digd. 

 

 Totaal kwam de presentie van de commissieleden (inclusief hun waarnemers) uit op 97 %  

 (85 van 88 maximaal mogelijke presenties). 

 

 De aantallen presenties voor de commissievoorzitter + de commissiegriffier luiden  

 respectievelijk 100 % (8/8) en 100 % (8/8).  

 

  

  
  

 Presenties in Commissie Fysiek 

Samen Verder 24 van 24 (100 %), 5 x waarnemer 

Ronduit Open 15 van 16 (  94 %), 1 x waarnemer 

CDA 16 van 16 (100 %) 

D66   8 van   8 (100 %), 1x waarnemer 

Leudal Sociaal   7 van   8 (  88 %), 1x waarnemer 

VVD   7 van   8 (  88 %) 

Progressief (Akkoord) Leudal   8 van   8 (100 %) 
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 Van de vijf collegeleden wordt niet per se verwacht dat zij elke commissievergadering  

 bijwonen, maar wel als er onderwerpen uit hun portefeuille (van enige importantie) op de  

 agenda van die commissievergadering staan. De vergaderingen van de commissie fysiek   

 worden vanwege die portefeuilleverdeling normaal gesproken door drie collegeleden  

 bijgewoond: de wethouders A. Walraven, P. Verlinden en S. Backus. Hun presentie was dit 

 jaar als volgt:  

 wethouder Walraven was 8 van de 8 keer aanwezig; 

 wethouder Verlinden was 7 van de 8 keer aanwezig; 

 wethouder Backus was 7 van de 8 keer aanwezig. 

 

NB 1. Commissieleden mogen zich in geval van verhindering laten waarnemen door  

 iemand die door de fractie daarvoor (ad hoc) wordt aangewezen. Ingeval van waar- 

 neming wordt dat als een presentie gerekend. 

NB 2. Een gedeeltelijke aanwezigheid tijdens een commissievergadering is als aanwezig 

 gerekend. 

 
1.2.2.4. Waarover is er zoal gesproken ? 

In commissievergaderingen worden standaard de raadsvoorstellen voor besproken. Voor 

een overzicht daarvan zie paragraaf 1.1.5. Naast raadsvoorstellen sprak de commissie fy-

siek in hoofdzaak over de volgende agendapunten: 

1.  Toelichting werkprogramma gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal voor komende  

     jaren 

2.  Bespreken indienen zienswijze over door Waterschap Limburg voorgenomen  

     dijkversterkingen langs de Maas in Neer 

3.  Bespreken collegemededeling 2 december 2016 legalisering 30-tal standplaatsen  

     Camperplaats Ittervoort, Brigittastraat 31 te Ittervoort  

4.  Bespreken eventuele gevolgen oordeel van College voor de Rechten van de Mens van  

     19 december 2016 over beleid gemeente inzake woonwagenstandplaatsen 

5.  Bespreken realiseringsproces Golfbaan Heythuysen-Roggel 

6.  Bespreken plannen Waterschap Limburg voor dijkversterking in Neer 

7.  Toelichting gevolgen invoering Omgevingswet in 2019 

8.  Evalueren dienstregeling openbaar vervoerder Arriva 

9.  Omgang commissie met verzoeken burgers voor houden presentatie + voor  

     standpuntinname in commissievergaderingen 

10. Bespreken beoogd transitieproces Stichting Leisure Port 

11. Bespreken voortgang opstellen integraal beleidsplan beheer openbare ruimte 

12. Bespreken voorgenomen collegebesluit vellen + herplanten bomen t.h.v. Hunselerdijk 7 

     te Kelpen-Oler 

13. Bespreken collegemededeling voorgenomen planontwikkeling gemeenschapshuis  

      CC De Mortel, Leliestraat 2, Ittervoort 

14. Toelichting op ontwerp bestemmingsplan kernenplannen 

15. Bespreken brief Stichting Dorpsraad Heythuysen 3 april 2017 over verkeersbelemme- 

      ringen op trottoirs + overtreding maximum snelheden in buitengebied 

16. Bespreken omgang college met klachten/meldingen over Jos Menten Metaalrecycling  

      BV Haelen + evalueren voorgeschreven voorzieningen 

17. Toelichting op Beheerovereenkomst 2017-2026 met Bosgroep Zuid-Nederland voor  

      gemeentelijke bos- en natuurterreinen 

18. Bespreken open brief buurt Karreveld / Aan de Heibloem over vergunningaanvragen  

      van Vossen Group 

19. Bespreken beantwoording raadsvragen over collegebesluit 4 april 2017 verzoek vellen  

     + herplanten bomen t.h.v. Hunselerdijk 7 te Kelpen-Oler 
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20. Bespreken collegemededeling 20 juni 2017 over principemedewerking verzoek  

      Hohenwalt Recycling VOF, Grathemerweg 13, Kelpen-Oler voor bouw loods 

21. Bespreken ontwerpgedoogbeschikking college tijdelijke huisvesting 300 arbeids- 

      migranten op Landgoed Leudal Haelen 

22. Planologische bestemming Wetselderstraat 2a te Ell 

23. Vaststellen vergaderkalender commissie fysiek 2018 

24. Toelichting door Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen op Zorgplan  

      2018-2027 

 
1.2.2.5. Inspreken door derden  

In elke openbare commissievergadering bestaat een mogelijkheid om de commissie toe te 

spreken over een geagendeerd inhoudelijk onderwerp (en bijv. niet over ingekomen stuk-

ken of mededelingen). 

In 6 van de 8 openbare commissievergaderingen is door 19 personen (3 + 0 + 2 + 3 + 2 + 

3 + 6 + 0) ingesproken. Het betrof de volgende twaalf onderwerpen: 

- Bespreken raadsvoorstel indienen zienswijze over door Waterschap Limburg voorgenomen 

  dijkversterkingen langs de Maas in Neer 

- Bespreken collegemededeling 2 december 2016 legalisering 30-tal standplaatsen  

  Camperplaats Ittervoort, Brigittastraat 31 te Ittervoort 

- Bespreken eventuele gevolgen oordeel van College voor de Rechten van de Mens van  

  19 december 2016 over beleid gemeente inzake woonwagenstandplaatsen 

- Bespreken voorgenomen collegebesluit vellen + herplanten bomen t.h.v. Hunselerdijk 7  

   te Kelpen-Oler’ (2 insprekers) 

- Bespreken brief Stichting Dorpsraad Heythuysen 3 april 2017 over verkeersbelem- 

  meringen op trottoirs + overtreding maximum snelheden in buitengebied’.  

- Bespreken omgang college met klachten / meldingen over Jos Menten Metaalrecycling BV  

  Haelen + evalueren voorgeschreven voorzieningen’ (2 insprekers) 

- Bespreken open brief buurt Karreveld / Aan de Heibloem 16 april 2017 over vergunning- 

  aanvragen van Vossen Group’ (2 insprekers) 

- Bespreken raadsvoorstel Verlenen medewerking aan verzoeken om realisering  

  Windmolenparken (3 insprekers) 

- Bespreken raadsvoorstel Vaststellen zienswijze over organisatorische en financiële  

   bepalingen realisatieovereenkomst herinrichting N280-West, wegvak Leudal (2  

   insprekers) 

- Bespreken raadsvoorstel Afgeven verklaring van geen bedenkingen over omgevings- 

  vergunning Aan de Heibloem 21a te Heythuysen (2 insprekers) 

- Bespreken raadsvoorstel Instemmen opstellen lokaal industrieel geurbeleid + vormgeven  

  landschappelijke inpassing Zevenellen bedrijventerrein Haelen’ 

- Bespreken raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Woonkernen Leudal 2017’.  

 
1.2.2.6. Publiek 

Bij alle 9 commissievergaderingen was publiek aanwezig. In totaal kwamen 180 personen 

kijken en luisteren (gemiddeld 20). Het laagste aantal was 11 (4 april / 28 november), het 

hoogste aantal bedroeg 29 (24 oktober). 

 
1.2.2.7. Uitgekeerd presentiegeld 

De commissieleden, niet zijnde ook raadslid, kregen per persoon per bijgewoonde commis-

sievergadering een bedrag van € 79,91 uitgekeerd. Dit jaar is voor het bijwonen van de 

commissievergaderingen fysiek in totaal een bedrag van € 4.075 aan presentiegeld uitge-

keerd.  
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 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Samen Verder € 1039 €  838 € 1126 € 1126 € 1426 € 1926 

Ronduit Open €   559 €  838 € 1351 € 1126 € 1051 €   741 

CDA €   639 €  610 €   675 €   375 €   675 €   741 

D66 €   559 €      0 €       0 €       0 n.v.t. n.v.t. 

Leudal Sociaal €     80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

VVD €   559 €  534 €   600 €   300 €   450 €   741 

Progressief (Ak-

koord) Leudal 

€   639 €  534 €   525 €   600 €   600 €       0 

Overige n.v.t. n.v.t. n.v.t. €   300 € 1050 €   815 

totaal €   4075 €  3352 € 4278 € 3677 € 5252 € 4816 

NB. De tabel bevat afrondingsverschillen. 

 

1.2.2.8. Samenstelling 

De commissie fysiek heeft raadslid de heer J. Custers (Ronduit Open) als voorzitter en de 

heer W. Cornelissen (griffier) als commissiegriffier.  

De commissie mag ultimo 2017 elf leden hebben. De politieke groepering Samen Verder 

heeft, conform de verordening op de commissies,  drie commissieleden, Ronduit Open en 

het CDA hebben er elk twee en de overige politieke groeperingen D66, Leudal Sociaal, VVD 

en Progressief Akkoord Leudal hebben elk één lid, als volgt verdeeld: 

- Samen Verder:  de heer P. Alers, de heer J. Coolen en de heer L. van de Paal; 

- Ronduit Open:  de heer B. Grabert en de heer M. Wagemans; 

- CDA:  de heer M. Bongers en de heer H. Korten; 

- D66:   de heer R. Martens; 

- Leudal Sociaal: de heer A. Kierkels; 

- VVD:    de heer P. Ramaekers; 

- Progressief Akkoord Leudal:  de heer M. Munnecom. 
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 Commissie bestuur en middelen  1.2.3.

 
1.2.3.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

Er werd op 8 avonden een openbare commissievergadering gepland. De op 5 april ge-

plande vergadering werd echter afgelast vanwege gebrek aan agendapunten. 

 

De kortste vergadering duurde 75 minuten (13 september), de langste vergadering duur-

de 2 uur en 45 minuten (25 oktober). Over geheel het jaar duurde een vergadering ge-

middeld 1 uur en 56 minuten. 

In absolute zin heeft de commissie dit jaar 13 uur en 35 minuten vergaderd. 

 

Jaar Gemiddelde vergaderduur Absolute vergaderduur 

2010 1 uur + 57 minuten 14 uur + 50 minuten 

2011 3 uur + 11 minuten 28 uur + 35 minuten 

2012 2 uur + 33 minuten 23 uur +   0 minuten 

2013 1 uur + 51 minuten 14 uur + 45 minuten 

2014 2 uur + 14 minuten 15 uur + 35 minuten 

2015 2 uur +   2 minuten 18 uur + 19 minuten 

2016 1 uur + 39 minuten 13 uur + 13 minuten 

2017 1 uur + 56 minuten 13 uur + 35 minuten 

 

1.2.3.2. Gaande en komende leden 

De fractie Ronduit Open meldde op 5 januari, via haar voorzitter J. Custers, dat de heer 

C. (Chrétien) Wetemans is aangewezen als commissielid in de plaats van de heer  

B. Hermans.  

Op 2 november meldde de fractievoorzitter dat vanaf dan de omgekeerde weg wordt be-

wandeld: de heer Hermans is commissielid geworden in de plaats van de heer Wetemans. 

 
1.2.3.3. Presentie 

  De aanwezigheid van commissieleden en anderen, gedurende de 7 avonden waarop een 

  commissievergadering werd gehouden, luidt als volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle politieke groeperingen, met uitzondering van Progressief Leudal (21 juni) en de VVD 

(29 november), waren alle politieke groeperingen in elke commissievergadering verte-

genwoordigd door hun commissielid of een waarnemer. 

 

Totaal kwam de presentie van de commissieleden (inclusief waarnemers) uit op 94 % (72 

van 77 maximaal mogelijke presenties). 

 

 Presenties in Commissie Bestuur en Middelen 

Samen Verder 20 van 21  ( 95 %), 2 x waarnemer 

Ronduit Open 13 van 14  ( 93 %), 4 x waarnemer 

CDA 13 van 14  ( 93 %), 1 x waarnemer 

D66   7 van   7 (100 %) 

Leudal Sociaal   7 van   7 (100%), 1 x waarnemer 

VVD   6 van   7  ( 86 %) 

Progressief Leudal   6 van   7 (  86 %), 1 x waarnemer 
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De aantallen presenties voor de commissievoorzitter + de commissiegriffier luiden voor 

beiden 100 % (7/7).  

 

Van de vijf collegeleden wordt niet per se verwacht dat zij elke commissievergadering 

bijwonen, maar wel als er onderwerpen uit hun portefeuille (van enige importantie) op de 

agenda van die commissievergadering staan. De vergaderingen van de commissie bestuur 

en middelen worden vanwege die portefeuilleverdeling normaal gesproken door drie col-

legeleden bijgewoond: burgemeester A. Verhoeven en de wethouders P. Verlinden en  

S. Backus. Hun presentie was dit jaar als volgt:  

 burgemeester Verhoeven was 6 van de 7 keer aanwezig; 

 wethouder Verlinden was 3 van de 7 keer aanwezig; 

 wethouder Backus was 3 van de 7 keer aanwezig. 

 

NB 1. Commissieleden mogen zich in geval van verhindering laten waarnemen door  

 iemand die door de fractie daarvoor (ad hoc) wordt aangewezen. Ingeval van waar- 

 neming wordt dat als een presentie gerekend. 

NB 2. Een gedeeltelijke aanwezigheid tijdens een commissievergadering is als aanwezig 

 gerekend. 

 
1.2.3.4. Waarover is er zoal gesproken ? 

In commissievergaderingen worden standaard de raadsvoorstellen voor besproken. Voor 

een overzicht daarvan zie paragraaf 1.1.5. In de commissie bestuur en middelen zijn de 

ontwikkelingen van de reorganisatie bij het ambtelijk apparaat onder de titel ‘ONS Leudal’  

als standaard agendapunt opgenomen. Naast over raadsvoorstellen sprak de commissie 

bestuur en middelen in hoofdzaak over de volgende agendapunten: 

1. Jaarlijks gesprek met politiechef district Weert, Nederweert en Leudal 

2. Jaarlijkse presentatie over de beleggingsportefeuille 

3. Notitie ondernemersbeleid 

4. Notitie lokaal belastinggebied 

5. Budget 10 jaar Leudal 

6. Notitie over plan van aanpak veranderingsproces van de organisatie vanuit perspectief 

gemeenteraad 

7. Gesprek met de directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord 

8. Plannen over Collegetour 

9. Beleid reclameborden/driehoeksborden 

 
Daarnaast is een terugkerend agendapunt  de organisatieontwikkeling. In het kader van de 

organisatieverandering genaamd ‘Leudal uit het dal’ zijn de volgende projecten toegelicht 

en besproken: 
1. Dossiers op orde 

2. De bevindingen van eerste periode interim-secretaris 

3. Sociaal jaarverslag 

4. Klankbordgroep samenspel 

 
In haar vergadering van 27 januari 2016 heeft de commissie ingestemd met de instelling 

van een ad hoc klankbordgroep ‘doorontwikkeling planning-en-controlcyclus’. De klank-

bordgroep werkte niet in een politieke context. Deze groep is enkele keren bijeen gekomen 

en heeft bijgedragen aan ideeën over een andere vorm van raadsrapportages. Op 19 sep-

tember heeft het presidium ingestemd met de instelling van een klankbordgroep samen-

spel. De themagroep Financiën / Planning en Control / Kaderstelling uit deze klankbord-
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groep heeft de taken van de ad hoc klankbordgroep ‘doorontwikkeling planning-en-

controlcyclus’ overgenomen. Meer over deze klankbordgroep treft u aan in paragraaf 2.3. 

 
1.2.3.5. Inspreken door derden 

In elke openbare commissievergadering bestaat een mogelijkheid om de commissie toe te 

spreken over een geagendeerd inhoudelijk onderwerp (en bijv. niet over ingekomen stuk-

ken of mededelingen). Tijdens besloten commissievergaderingen zal in beginsel die gele-

genheid niet worden gegeven. In geen enkele van de 7 commissievergaderingen heeft een 

derde van de mogelijkheid om de commissie toe te spreken gebruikgemaakt. 

 
1.2.3.6. Publiek 

Bij 5 van de 7 commissievergaderingen was publiek aanwezig. In totaal kwamen 22 perso-

nen kijken en luisteren. Het laagste aantal was 0 (8 maart + 17 mei), het hoogste aantal 

bedroeg 12 (29 november). 

 
1.2.3.7. Uitgekeerd presentiegeld 

De commissieleden, niet zijnde raadslid, kregen per persoon per bijgewoonde commissie-

vergadering een bedrag van € 79,91 uitgekeerd. Dit jaar is voor het bijwonen van de com-

missievergaderingen bestuur en middelen  in totaal een bedrag van € 2.237 aan presentie-

geld uitgekeerd. 

 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Samen Verder € 1039 € 1143 € 1351 €  901 € 1801 € 2149 

Ronduit Open €   160 €   457 €   300 €  300 €   751 €   741 

CDA €      0 €      0 €       0 €      0 €   600 €   815 

D66 €  559 €   609 €   600 €  375 n.v.t. n.v.t. 

Leudal Sociaal €    80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

VVD €      0 €      0 €       0 €      0 €   225 €   667 

Progressief (Ak-

koord) Leudal 

€  400 €   609 €   675 €   525 €   225 €   667 

Overige n.v.t. n.v.t. n.v.t. €   225 €   675 €   593 

 € 2237 €   2819 € 2927 € 2327 € 4277 € 5631 

NB. De tabel bevat afrondingsverschillen. 

 
1.2.3.8. Samenstelling 

De commissie bestuur en middelen heeft raadslid de heer L. Linssen (Samen Verder) als 

voorzitter en de heer J. Lommen (raadsadviseur) als commissiegriffier.  

 

De commissie heeft ultimo 2017: 11 leden.  

De politieke groepering Samen Verder heeft, conform de verordening op de commissies,  

drie commissieleden, Ronduit Open en het CDA hebben er elk twee en de overige politieke 

groeperingen D66, Leudal Sociaal, VVD en Progressief Akkoord Leudal hebben elk één lid, 

als volgt verdeeld: 

- Samen Verder:  de heer H. Beurskens, de heer R. Coolen en de heer M. Graef; 

- Ronduit Open:  de heer B. Hermans en mevrouw G. Teeuwen; 

- CDA:  de heer P. van Melick en de heer M. Schreurs; 

- D66:   de heer J. van Beek; 

- Leudal Sociaal: de heer A. Kierkels; 

- VVD:    de heer A. Thomassen; 

- Progressief Akkoord Leudal:  de heer L. van Kessel.  
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1.3. Presidium 

 
Presidiumvergaderingen zijn (besloten) vergaderingen van fractievoorzitters onder leiding 

van de raadsvoorzitter. De vergadering wordt geadviseerd en ondersteund door de griffier. 

Gewoonlijk worden deze vergaderingen, op verzoek van burgemeester Verhoeven vanwege 

zijn mede hoedanigheid van voorzitter van het college, bijgewoond door de gemeentese-

cretaris. 

 
 Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 1.3.1.

Er werd op 8 avonden een reguliere presidiumvergadering gehouden en op één avond een 

extra vergadering (15 mei; bespreken bevindingen burgemeester n.a.v. externe integri-

teitmelding over wethouder A. Walraven). 

 

De kortste vergadering duurde 45 minuten (23 mei), de langste vergadering duurde 1 uur 

en 57 minuten (14 maart). 

Over geheel het jaar duurde een vergadering gemiddeld 1 uur en 29 minuten (excl. de ex-

tra vergadering). 

In absolute zin heeft het presidium dit jaar 12 uur en 43 minuten vergaderd. 

 

Jaar Gemiddelde (reguliere) 

vergaderduur 

Absolute vergader-

duur (incl. extra) 

2010 1 uur + 26 minuten 17 uur + 15 minuten 

2011 1 uur + 56 minuten 21 uur + 12 minuten 

2012 1 uur + 26 minuten 14 uur + 16 minuten 

2013 1 uur + 17 minuten 11 uur + 31 minuten 

2014 1 uur + 13 minuten 10 uur + 54 minuten 

2015 2 uur + 37 minuten 23 uur + 52 minuten 

2016 1 uur + 46 minuten 14 uur +   9 minuten 

2017 1 uur + 29 minuten 12 uur + 43 minuten 

 
 Gaande en komende leden 1.3.2.

Op 1 januari werd raadslid M. Graef voorzitter van de raadsfractie Samen Verder en werd 

daarom als fractievoorzitter automatisch lid van het presidium. Hij volgde in die functie 

raadslid H. Sleven op. 

 

Op 19 maart maakte raadslid K. Beurskens bekend dat hij met ingang van 18 maart de 

nieuwe fractievoorzitter van D66 is geworden. Hij volgde daarmee raadslid R. Raemakers  

op die in de raadsvergadering van 21 maart afscheid zou gaan nemen i.v.m. zijn toelating 

als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal per 22 maart. Ook de heer Beurskens 

werd daardoor automatisch presidiumlid.  
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 Presentie 1.3.3.

De aanwezigheid van de presidiumleden en anderen, gedurende de 9 avonden waarop een 

vergadering werd gehouden, luidt als volgt: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle politieke groeperingen waren in elke presidiumvergadering met hun fractievoorzitter of 

waarnemer uit de fractie aanwezig, met uitzondering van één keer D66 (11 april), één keer 

Leudal Sociaal (19 september), één keer de VVD (19 september) en twee keer Progressief 

(Akkoord) Leudal (15 mei + 4 december). 

 

Totaal kwam de presentie van de presidiumleden uit op 90 % (65 van 72 maximaal moge-

lijke presenties). 

 

De aantallen presenties voor de griffier luiden 78 % (7/9). De beide keren dat hij er niet 

was (7 februari + 6 november) werd hij waargenomen. 

 

NB 1. Vervangingen in presidiumvergaderingen zijn voor de fractievoorzitters alleen  

         mogelijk door een raadslid, voor de griffier door de waarnemend griffier. 

NB 2. Een gedeeltelijke aanwezigheid tijdens een presidiumvergadering is als aanwezig  

         gerekend. 

 
 Waarover is er zoal gesproken? 1.3.4.

Op de agenda van een presidiumvergadering staat steevast een aantal agendapunten zoals 

‘Vaststellen besluitenlijst vorige presidiumvergadering + Kennisnemen toezeggingenlijst’, 

‘Evalueren laatstgehouden raadsvergadering’, ‘Voorbereiden eerstvolgende raadsvergade-

ring’, ‘Agendapunten volgende presidiumvergadering’ en (om de vier maanden) ‘Stand van 

zaken afhandeling moties en toezeggingen raadsvergaderingen’. 

 

Daarnaast zijn dit jaar de volgende 28 agendapunten (sommige daarvan meerdere keren) 

in een presidiumvergadering aan de orde geweest: 

1.   Invoeren gewogen stemmen fractievoorzitters bij vaststellen voorlopige raadsagenda. 

2.   Bespreken wijze van notuleren raadsvergaderingen 

3.   Bepalen datum voor de jaarlijkse Bindingsdag in 2017 

4.   Houden regulier functioneringsgesprek met burgemeester A. Verhoeven 

5.   Voeren halfjaarlijks regievoeringsoverleg tussen presidium en college 

6.   Afspreken proces behandeling raadsvoorstel inzake ‘Grip op regionale samenwerking’ 

7.   Bespreken bevindingen burgemeester n.a.v. externe integriteitmelding over wethouder 

      A. Walraven 

8.   Bepalen opzet en budget voor Bindingsdag raad c.a. op 30 september 2017 

9.   Bespreken procedurevoorstel behandeling rapport rekenkamer ‘Ouderen in Leudal’ 

10. Afschaffen halfjaarlijks regievoeringsoverleg tussen presidium en college 

 Presenties in Presidium 

Burgemeester 7 van 9 (  78 %) 

Samen Verder 9 van 9 (100 %), 2x waarnemer 

Ronduit Open 9 van 9 (100 %), 3x waarnemer 

CDA 9 van 9 (100 %), 1x waarnemer 

D66 8 van 9 (  89 %), 3x waarnemer 

Leudal Sociaal 8 van 9 (  89 %) 

VVD 8 van 9 (  89 %) 

Progressief (Akkoord) Leudal 7 van 9 (  78 %) 
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11. Wijzigen datum reguliere presidiumvergadering van december 2017 

12. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst inzake bevindingen interim-secretaris H. Bekkers  

      over bestuurlijk en ambtelijk functioneren 

13. Bespreken procedurevoorstel behandeling rapport rekenkamer ‘Regionaal (be)GRIP?;  

      Een onderzoek naar de governance van de Veiligheidsregio Limburg-Noord 

14. Afspreken procedure voorafgaande aan en in de begrotingsvergadering van 7  

     november 2017 

15. Bespreken voorstel D66 inschakelen rekenkamer t.b.v. opstellen gemeentelijke visie op  

      vastgoed 

16. Jaarlijks gesprek met de rekenkamer + Bespreken groslijst 2017-2018 onderzoeks- 

      onderwerpen rekenkamer + Kennisnemen jaarverslag 2016 rekenkamer 

17. Vaststellen (gedeelte) vergaderkalender 2018 gemeenteraad, presidium, commissies 

18. (Opnieuw) Kennisnemen van ideeën om anders te vergaderen in zittingsperiode  

      2018-2022 (3x) 

19. Plannen datum raadsvergadering behandeling initiatiefraadsvoorstel D66 omzetten 

      Boekwinst Essent-gelden in Bestemmingsreserve investeringen accommodaties 

20. Voorstel college instellen gecombineerde raadswerkgroep / auditcomité / klankbord- 

      groep 

21. Concept initiatiefraadsvoorstel raadslid Wagemans (Ronduit Open) wijziging  

      Verordening klachtbehandeling Leudal van 5 juli 2011 

22. Voorstel raadslid Wagemans (Ronduit Open) voor creëren digitaal Join-boek voor  

      opslaan suggesties raadsleden aan college(leden) 

23. Bespreken sturing en rolzuiverheid vanuit het college richting ambtenaren 

24. Evalueren Bindingsdag 30 september 2017 

25. (Opnieuw) Bespreken brief gouverneur 28 augustus 2017 over aandacht voor integriteit  

      bij gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 (2x) 

26. Interpretatie van ‘Verordening op de raadscommissies 2014’ m.b.t. bepalingen over  

      besloten vergaderingen 

27. (Opnieuw) Voorbereiding verkiezing gemeenteraad van 21 maart 2018 (2x) 

28. Vaststellen Jaarplan griffie 2018 

 

 Samenstelling 1.3.5.

Het presidium kent ultimo 2017 acht leden, namelijk de burgemeester + de zeven fractie-

voorzitters. Dat zijn: 

- de heer A. Verhoeven (burgemeester/voorzitter); 

- de heer M. Graef, fractievoorzitter Samen Verder; 

- de heer J. Custers, fractievoorzitter Ronduit Open; 

- de heer P. van Melick, fractievoorzitter CDA; 

- de heer K. Beurskens, fractievoorzitter D66; 

- de heer A. Kierkels, fractievoorzitter Leudal Sociaal; 

- de heer R. Thomassen, fractievoorzitter VVD; 

- de heer J. van der Stappen, fractievoorzitter Progressief Akkoord Leudal. 

 

De griffier, de heer W. Cornelissen, is de vaste adviseur van het presidium. 
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1.4. Raadsinformatiebijeenkomsten 
Raadsinformatiebijeenkomsten zijn vergaderingen waarbij de raads- en commissieleden en 

één of meer collegeleden (ondersteund door enkele ambtenaren) in vergadering bijeenko-

men. De bijeenkomsten kunnen zowel op instigatie van het presidium als van het colle-

ge/de portefeuillehouder worden belegd. De bedoeling is om informatie te verschaffen over 

onderwerpen die een breder terrein bestrijken dan het aandachtsgebied van één commis-

sie, of over onderwerpen of thema's die veel meer tijd in beslag nemen dan in één regulie-

re commissievergadering kan worden vervat.  

 
 Aantallen en vergaderduur 1.4.1.

Er werd op 3 avonden een raadsinformatiebijeenkomst gehouden. Twee (26 juni: bestuur-

lijk en ambtelijk functioneren + 5 september: reputatie en imago) werden op verzoek van 

het college gehouden, de andere (10 oktober: begroting) op verzoek van het presidium.  

 

De kortste bijeenkomst duurde 1 uur en 57 minuten (10 oktober), de langste duurde 3 uur 

en 25 minuten (26 juni). 

Gemiddeld duurde een bijeenkomst 2 uur en 31 minuten. 

In absolute zin is aan raadsinformatiebijeenkomsten 7 uur en 34 minuten besteed. 

 

Jaar Aantal  

vergaderingen 

Gemiddelde vergaderduur Absolute vergaderduur 

2010 13 2 uur + 21 minuten 30 uur + 29 minuten 

2011 8 2 uur + 26 minuten 18 uur + 10 minuten 

2012 7 2 uur +   2 minuten 14 uur + 17 minuten 

2013 4 1 uur + 49 minuten   7 uur + 15 minuten 

2014 9 2 uur + 20 minuten 20 uur + 59 minuten 

2015 3 2 uur + 29 minuten   6 uur + 27 minuten 

2016 4 2 uur +   2 minuten   8 uur +   6 minuten 

2017 3 2 uur + 31 minuten   7 uur + 34 minuten 

 
NB. Het presidium (dat z’n goedkeuring moet geven aan het beleggen van deze bijeenkomsten) heeft 

       in 2011 als lijn ingezet dat indien een onderwerp ingepast kan worden als een normaal  

       agendapunt in een reguliere commissievergadering, dat dan daarvoor wordt gekozen in plaats van 

        het los van een commissievergadering beleggen van een aparte (raadsinformatie-)bijeenkomst. 

 

 Presentie 1.4.2.

Bij de onderstaande aanwezigheidscijfers dient te worden beseft dat in een raadsinforma-

tiebijeenkomst niet per se alle raads- en commissieleden worden verwacht. Het gaat im-

mers om het ‘halen van informatie’ om die vervolgens binnen de (steun)fractie ‘door te ge-

ven’. 

 Aantal 

raadsle-

den 

Opkomst  

raadsle-

den 

Aantal  

cie-

leden1 

Opkomst  

cie-

leden 

Totaal op-

komst raads- 

en cie-leden 

Samen Verder 9 80 % 6 28 % 47 % 

Ronduit Open 5    100 % 3 22 % 71 % 

CDA 5 47 % 2   0 % 33 % 

D66 2    100 % 3  22 % 53 % 

Leudal Sociaal 2 83 % 1   100 % 89 % 

VVD 1 67 % 2 17 % 33 % 

Progressief Leudal 1   0 % 2   0 %   0 % 
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1  Onder het aantal commissieleden zijn niet te begrijpen zij die tevens raadslid zijn 
 
De politieke groeperingen waren, met uitzondering van Progressief Leudal, in elke raadsin-

formatiebijeenkomst met één of meer raads- en commissieleden aanwezig.  

 

Van de collegeleden hoeven in principe alleen de portefeuillehouders te verschijnen.  

Burgemeester A. Verhoeven kende een presentie van 67 %, wethouder A. Walraven 67 %, 

wethouder P. Verlinden 33 %, wethouder S. Backus 100 % en wethouder R. Verheul 33 %. 

 

NB. Een gedeeltelijke aanwezigheid tijdens een raadsinformatiebijeenkomst is als aanwezig  

      gerekend. 

 
 Waarover is er zoal gesproken ? 1.4.3.

In de raadsinformatiebijeenkomsten is gesproken over: 

 Bestuurlijk en ambtelijk functioneren; een analyse van waarnemend secretaris H. Bek-

kers; 

 Reputatie en imago; een analyse van het college onder andere n.a.v. een enquête; 

 Voorbereiding begrotingsvergadering over conceptbegroting 2018 en conceptmeerja-

renraming 2019-2021. 
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2. Informatie-uitwisseling 
 

2.1. Raadsvragen + dossieraanvragen 
Raadsleden en commissieleden mogen aan het college en aan een portefeuillehouder schrif-

telijke vragen stellen (‘raadsvragen’). In onze gemeente begrijpen we daar zowel (zware) 

politiek-bestuurlijke vragen onder als (eenvoudige) vragen om informatie. In principe krij-

gen zij daarop van het college binnen 30 kalenderdagen een reactie, van de portefeuille-

houders binnen 10 werkdagen. Ook mogen raads- en commissieleden verzoeken om een 

‘dossier’. Dat kan uiteenlopen van een verzoek om de inzage in een enkel document tot in 

een stapel dossiers over een onderwerp. 

 
 Raadsvragen 2.1.1.

Er werden dit jaar 196 raadsvragen ingediend. Onderstaand de verdeling over de fracties. 

 

 2017 2016 2015 2014 2013 totaal 

       

Samen Verder 30 33 30 38 38 169 

Ronduit Open 66 69 156 156 121 568 

CDA 18 23 14 16 10 81 

D66 25 25 35 16 n.v.t. 101 

Leudal Sociaal 31 4 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 35 

VVD 13 3 3 3 11 33 

Progressief Leudal 13 15 16 9 4 57 

Overige n.v.t. n.v.t. n.v.t. 10 28 38 

totaal 196 172 254 248 212 1082 

 

NB. Raadsvragen die worden gesteld als een vervolgvraag op een verkregen antwoord worden in dit  

      overzicht niet als een nieuwe raadsvraag gerekend. 

 

In de taartdiagram hieronder staan de aantallen raadsvragen van 2017 grafisch weergege-

ven.  
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Over de afgelopen 11 jaar, dus sinds het ontstaan van de gemeente Leudal per 1 januari 2007, ziet 

het aantal gestelde raadsvragen er per jaar als volgt uit: 

 

 

 
NB. In ‘Overige’ zijn politieke groeperingen begrepen die ultimo 2017 niet in de raad zijn 

      vertegenwoordigd maar eerder wel (Alternatief Leudal, Leudal Centraal, Liberaal  

      Leudal en PvdA). Ook Dorpen-Belang + Nieuw Akkoord hebben zitting gehad in de 

      raad, zij hebben zich in 2009 aangesloten bij en zijn opgegaan in Samen Verder.  

 
2.1.2 Dossieraanvragen 

Er werden 41 dossieraanvragen ingediend. Onderstaand de verdeling over de fracties. 

 

 2017 2016 2015 2014 2013 totaal 

       

Samen Verder 6 9 14 17 19  

Ronduit Open 19 36 53 41 33  

CDA 0 2 0 2 2  

D66 5 22 10 4 n.v.t.  

Leudal Sociaal 6 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.  

VVD 3 2 1 1 4  

Progressief Leudal 2 2 0 0 0  

Overige n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0 4  

totaal 41 74 78 65 62  

 
NB Als binnen één verzoek om meerdere dossiers over niet met elkaar samenhangende onderwerpen 

wordt gevraagd dan wordt per samenhangend onderwerp één dossieraanvraag in het zogenoemde 

Join-raadsvragenboek aangemaakt. Aldus leidt dat in het kader van het  bovenstaande overzicht 

ook tot meerdere dossieraanvragen tegelijk. 
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In de taartdiagram hieronder staan de aantallen dossieraanvragen van 2017 grafisch weer-

gegeven.  

 

 

 
2.2. Het volgen van raadsvergaderingen door burgers 

De openbare raadsvergaderingen kunnen door burgers op een drietal manieren ‘live’ wor-

den gevolgd:  

(a) door het vanaf de publieke tribune in de raadzaal bijwonen van de raadsvergadering, 

(b) door het bekijken en beluisteren van de tv-uitzending die de lokale omroep 3ML in  

      opdracht van de gemeente verzorgt via het zendkanaal van de omroep op de kabel en 

(c) door het bekijken en beluisteren van diezelfde tv-uitzending door middel van web- 

     stream via het internet. 

 
 Bijwonen raadsvergaderingen door burgers 2.2.1.

In paragraaf 1.1.11 kunt u de cijfers lezen die betrekking hebben op het bijwonen door 

burgers van de raadsvergaderingen vanaf de publieke tribune in de raadzaal. 

 
 Bekijken raadsvergaderingen via de televisie of via internet 2.2.2.

In paragraaf 1.1.12 vindt u informatie over kijkcijfers m.b.t. raadsvergaderingen.  

 
 Lokaal tv-programma ‘Op de Raadsagenda’ 2.2.3.

Onmiddellijk voorafgaande aan de tv-uitzending van de raadsvergaderingen via de lokale 

omroep 3ML wordt door de omroep gedurende een kwartier een programma uitgezonden 

geheten ‘Op de Raadsagenda’. Zij maakt dat programma in opdracht van het presidium van 

de gemeente. Afhankelijk van de raadsagenda nodigt de griffier, voor een aantal interviews 

door de omroep, één of meer collegeleden en/of één of meer raadsleden uit voor een - per 

onderwerp - 5 minuten durend interview. In 12 gevallen stond een collegelid voor de came-

ra, in 36 gevallen een raadslid.  

 

College Raadsfracties 

burgemeester A. Verhoeven   

wethouder A. Walraven  

wethouder P. Verlinden 

wethouder S. Backus 

wethouder R. Verheul 
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4 keer 

3 keer 

2 keer 

3 keer 

Samen Verder 

Ronduit Open  

CDA 

D66 

Leudal Sociaal 

VVD: 

Progressief Leudal: 

6 keer 

5 keer 

6 keer 

5 keer 

5 keer 

4 keer  

5 keer 

Totaal 12 keer Totaal 36 keer 

  

SV

RO

CDA

D66

LS

VVD

PAL
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2.3. Klankbordgroep samenspel 

 
De raad heeft in de raadsinformatiebijeenkomsten van 26 juni (geleid door secretaris  

H. Bekkers) en 5 september (geleid door burgemeester A. Verhoeven) te kennen gegeven 

nauwer betrokken te willen zijn bij plan- en procesvorming, o.a. op het gebied van de  

organisatieontwikkeling, de P&C cyclus en het imago. 

 

                         
           Secretaris H. Bekkers op 26 juni            Burgemeester A. Verhoeven op 5 september 

 

Op 19 september is het presidium akkoord gegaan met de oprichting van een raadswerk-

groep / klankbordgroep die zich met deze thema’s zal gaan bezighouden. De groep is ge-

mêleerd van samenstelling en wordt gevormd door raadsleden, collegeleden, de gemeente-

secretaris en enkele ambtenaren, ondersteund door de griffie. Op 23 oktober was de af-

trapbijeenkomst.  

De klankbordgroep is opgedeeld in twee themagroepen. Een groep houdt zich bezig met Fi-

nanciën, de doorontwikkeling van de planning en controlcyclus en met de professionalise-

ring van de kaderstelling. De andere groep zal zich buigen over de organisatieontwikkeling, 

het verbeteren van het imago en met het interactief bestuur. Het interactief besturen is 

een thema dat centraal staat in ‘Leven in Leudal, Strategische Overallvisie 2020’ (raad 11 

december 2007), inclusief haar bijstelling 'Strategische Visie op Leudal 2020, Leven in Leu-

dal’ (raad 12 november 2013). Enige terughoudendheid vanuit een realistisch perspectief is 

nodig. Om meer realisme te bereiken worden met alle geledingen werkbare afspraken ge-

maakt, die de burgers meer zekerheid geven over de deelname en betrokkenheid bij voor 

hen belangrijke thema’s. 

 
De samenstelling is als volgt: 

- Themagroep Financiën / Planning & Control / Kaderstelling:  

H. Bekkers (gemeentesecretaris en tevens voorzitter themagroep), P. Verlinden  

(wethouder financiën), R. Verheul (plaatsvervangend wethouder financiën), M. Graef 

(raadslid Samen Verder), G. Teeuwen (raadslid Ronduit Open), M. Schreurs (raadslid 

CDA), K. Beurskens (raadslid D66), A. Kierkels (raadslid Leudal Sociaal), L. Jeurninck 

(afdelingshoofd bedrijfsvoering), C. Geraads  (controller) en J. Lommen  

(raadsadviseur).  

 

- Themagroep Organisatieontwikkeling / Imago / Interactief bestuur:  

H. Bekkers (gemeentesecretaris en tevens voorzitter themagroep), A. Verhoeven  

(burgemeester, portefeuillehouder imago), S. Backus (wethouder, portefeuillehouder 

organisatieontwikkeling), M. Graef (raadslid Samen Verder), M. Wagemans (raadslid 

Ronduit Open), T. Brouwer (raadslid Ronduit Open), A. Kierkels (raadslid Leudal  

Sociaal), H. Glessner, (commissielid Progressief Akkoord Leudal), L. Vestjens  

(strategisch communicatieadviseur), G. Kerstges (organisatieadviseur) en J. Lommen 

(raadsadviseur). 
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2.4 De Bindingsdag 
 

Dit jaar heeft de jaarlijkse Bindingsdag voor leden van de raad, commissies, college,  

managementteam en medewerkers van de griffie plaatsgevonden in Neeritter, op zater- 

dagmiddag en –avond 30 september. Er namen 35 personen (van gemeentewege) deel aan  

deze dag, waarvan 64 % raadsleden, 26 % commissieleden, 60 % collegeleden,  

50 % managementteamleden en 100 % griffieleden. Ondanks de buien die er af en toe  

waren, was het grotendeels droog op de cruciale momenten. 

 

In deel 1 van het programma verwelkomden in basisschool St. Lambertus (a) de directeur 

van de Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier de heer Arno Gubbels, (b) 

het team van basisschool Sint Lambertus, (c) vertegenwoordigers van het Dorpsoverleg 

Haler, de Dorpsraad Oos Dorp Hunsel, de Dorpsraad Ittervoort en het Dorpsoverleg Itter 

Laeftj en (d) vertegenwoordigers van de drie gezamenlijke medezeggenschapsraden basis-

scholen Hunsel, Ittervoort en Neeritter de gemeentelijke delegatie voor een presentatie 

over de toekomst van het basisonderwijs in het zuiden van Leudal. De ideeën met betrek-

king tot de fusie werden ontvouwd en toegelicht en er was volop gelegenheid tot het stellen 

van vragen. Dit alles onder het genot van koffie met wat lekkers. 

 

In deel 2 van het programma namen (het in Neeritter wonende commissielid fysiek) Thieu 

Munnecom en (de in Ittervoort wonende) Jacq Manders (lid van Heemkundevereniging 

Hunsel) een ieder mee naar de Lambertuskerk van Neeritter, dat als startpunt voor een 

rondleiding door het monumentale dorp Neeritter diende. De tocht voerde een klein stukje 

door België langs kasteel Borgitter. Het was voor de deelnemers een interessante tocht met 

veel wetenswaardigheden over deze prachtige kern van Leudal.  

 

De tocht werd afgesloten met een hapje en drankje bij ’t Pastorieke aan de Driessensstraat, 

een lunchroom die zich enkele jaren geleden heeft gevestigd in de voormalige pastorie. 

 

Het laatste deel van het programma bracht het gezelschap bij het complex van forellen-

kwekerij Heioord aan de Rutjensstraat. Hier werd na een uitleg van en een rondleiding door 

de eigenaar de dag afgesloten met een buffet.  

 

Uit navraag onder de deelnemers bleek dat zij het een geslaagde dag hebben gevonden 

waarbij ze zowel nuttige inhoudelijke kennis en contacten hebben opgedaan als toeristisch 

hebben genoten binnen de eigen gemeentegrenzen (en net daar buiten …). 

 
2.5   Waar gingen de raadsleden ook naar toe? 

Raadsleden zijn niet alleen bezig om te vergaderen in het gemeentehuis. Ze worden  

uitgenodigd voor allerlei bijeenkomsten en zij maken een keuze op basis van hun interesse, 

belangstelling en hun aandachtsgebied binnen de fractie. Hieronder een greep van de bij-

eenkomsten waarvoor raadsleden dit jaar (via de griffie) zijn uitgenodigd:  

- Nieuwjaarsreceptie provinciebestuur 

- Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur 

- Werkbezoek AZC Baexem 

- Info-bijeenkomst beheer openbare ruimte 

- VNG Raad op zaterdag 'De nieuwe Omgevingswet' 

- Sleuteloverdracht jeugdcarnavalsverengingen Leudal 

- Sleuteloverdracht 'grote' carnavalsverengingen Leudal 

- Documentaire Klimaatverandering 

- Debat Veehouderij en gezondheid 
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- Algemene ledenvergadering LLTB De Winning Limburg  

- Informatiebijeenkomst Omnibuzz 

- Ondernemersprijs Leudal 

- Bijeenkomst Routebureau Noord- en Midden-Limburg 

- Opening Brede Maatschappelijke Voorziening Ell 

- 1e VLG-bijeenkomst over Omgevingswet  

- Lintjesregen 2017 

- Koningsdag 2017 

- Raadsconferentie 'Toekomststrategie Westrom'  

- Inloopavonden “Reconstructie Esdoornlaan en Nunhemseweg Haelen” 

- Nationale Dodenherdenking 2017 in Leudal  

- Informatieavond  over stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater binnen project Eri-

calaan en omgeving te Neer 

- Bijeenkomst Roermond actieweek Thuiszitters 

- Diverse activiteiten Viering 200 jaar Molen de Hoop 

- Jaarlijkse Rubicon In(ter)Actie dag 

- Presentatie regionaal rekenkameronderzoek Veiligheidsregio  

- Jaarcongres VNG  

- Het Plattelandsparlement, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen 

- Congres over verruiming gemeentelijk belastinggebied 

- Informatiebijeenkomst 2 ouderraden Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en 

Noord-Limburg 

- Informatiebijeenkomst Ondernemersnetwerk Toeristisch Midden-Limburg versterking 

toeristisch product Midden-Limburg   

- Bijeenkomst 'Buurtrechten: hoe scoort jouw gemeente?'  

- ‘Gluren bij de buren’ als onderdeel van de Cultuurhistorische Zomer 2017 

- Trefpunt Ondernemend en Politiek Leudal  

- Officiële opening Limburg festival 2017 

- Opening tentoonstelling bezoekerscentrum 'Energietransitie en duurzaamheid' 

- Bedrijfsbezoek Menten Metaal 

- Informatiebijeenkomst stralingsongevallen / Tihange 

- Overdracht Grathemermolen 

- Kleurrijk Leudal Festijn i.v.m. 10 jaar Gemeente Leudal 

 

  
 

- Bijeenkomst energietransitie  

- Jubileumconcert vol verrassingen Con Amore Baexem 

- Fractiespecialisten woonwagenbeleid 

- Ideeën voor grensoverschrijdende samenwerking 

- Resultaten milieueffectanalyse bedrijventerrein Zevenellen 

- 2e VLG-bijeenkomst over Omgevingswet  

- Aftrap Klankbordgroep Samenspel 

- Bezoek Samen Zorgen Huis  

- Informatiebijeenkomst Omnibuzz  

- Waterconferentie 
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- Limburgse Bestuurdersdag Leudal 

 

   locoburgemeester A. Walraven reikt prijsje uit 

 

- Avond van Midden-Limburg, Herten, over samenwerking 

 

 links wethouder P. Verlinden in paneldiscussie 
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3. Overig 
 

3.1 Integriteit 
 Onderzoek integriteitmelding van een burger m.b.t. wethouder A. Walraven 

Op 4 mei lichtte burgemeester A. Verhoeven het presidium, per e-mail, vertrouwelijk in 

over: 

a. een in januari 2017 bij hem binnengekomen externe integriteitmelding over een  

    handelen van wethouder A. Walraven; 

b. het voor de behandeling van die melding van toepassing zijnde, door de gemeenteraad 

    op 13 oktober 2015 vastgestelde, ‘Protocol (mogelijke) integriteitschendingen door  

    raadsleden, raadscommissieleden of wethouders gemeente Leudal 2015’; 

c. het feit dat hij het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten te Amersfoort intussen 

    opdracht had gegeven een vooronderonderzoek te verrichten door de relevante feiten en 

    omstandigheden in kaart te brengen en deze af te zetten tegen het vigerende  

    normenkader teneinde hem in de gelegenheid te stellen te beoordelen of (in termen van 

    het protocol) een feitenonderzoek naar een (mogelijke) integriteitschending diende 

    plaats te vinden. Het vooronderzoek diende er toe te leiden dat meer inzicht werd  

    verkregen over de activiteiten in het handhavingsdossier van de betrokken wethouder,  

    alsmede om informatie uit eerste bronnen te verkrijgen met betrekking tot de gestelde 

    integriteitschending. 

  

In de raadsvergadering van 30 mei meldde de burgemeester dat hij - mede op basis van 

           genoemd vooronderzoek – had besloten: 

 - de conclusies van het door BING uitgevoerde vooronderzoek, verwoord in het BING- 

    rapport d.d. 3 mei 2017, over te nemen; 

 - te constateren dat geen van de aantijgingen uit de integriteitmelding bewezen zijn; 

 - niet over te gaan tot een feitenonderzoek. 

 De gemeenteraad nam daarvan kennis, besloot de door de burgemeester op het BING- 

 rapport opgelegde geheimhouding te bekrachtigen en besloot een zogenoemde ‘Wob- 

 versie’ van het BING-rapport aan de openbaarheid prijs te geven. 

 

 Nevenfuncties 

Op grond van artikel 12 van de Gemeentewet maken de raadsleden openbaar welke andere 

functies dan het lidmaatschap van de raad zij vervullen. Voor commissieleden geldt het-

zelfde op grond van de Verordening op de raadscommissies 2014. Openbaarmaking ge-

schiedt binnen onze gemeente (door tussenkomst van de raadsgriffie) door publicatie via 

internet en wel via het adres http://www.leudal.nl/gemeenteraad.  

 

 Omgang met geschenken 

In de raadsvergadering van 13 oktober 2015 heeft de raad de ‘Gedragscode integriteit 

raadsleden gemeente Leudal 2015’ vastgesteld. Daarin is een paragraaf ‘Omgang met ge-

schenken en uitnodigingen’ opgenomen.  Als er geen sprake is van onderhandelingssitua-

ties dan mogen raadsleden incidentele kleine geschenken, met een geschatte waarde 

van € 50 of minder, aanvaarden. Duurdere geschenken mogen zij niet aanvaarden, die 

worden teruggestuurd of eigendom van de gemeente die zorgt voor een goede bestemming 

van het geschenk. De griffier neemt in een openbaar register op welke geschenken van 

meer dan € 50 de gemeente via een raadslid heeft aanvaard en welke bestemming daaraan 

is gegeven. 

Dit jaar heeft de griffier van raadsleden geen meldingen van dergelijke geschenken ont-

vangen. 

 

 

http://www.leudal.nl/gemeenteraad
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Integriteitmeldingen in raadsvergaderingen 

Een raadslid mag zijn invloed en stem niet gebruiken om een persoonlijk belang veilig te 

stellen of het belang van een ander(e organisatie) bij wie hij een persoonlijke betrokken-

heid heeft. Maar, een raadslid dient niet alleen corruptie en belangenverstrengeling te 

voorkomen, hij/zij dient z’n uiterste best te doen om ook de schijn ervan te vermijden. 

Vier raadsleden hebben in drie raadsvergaderingen bij in totaal vier agendapunten, vooraf-

gaande aan de beraadslaging en besluitvorming, een integriteitmelding gedaan waarmee ze 

aangaven niet aan die beraadslaging en besluitvorming deel te nemen. 

Het betrof meldingen van de raadsleden T. Brouwer (4 juli, punt 16 + 26 september,  

punt 8), H. Sleven (14 november, punt 9), J. van der Stappen (26 september, punt 5) en 

H. Wijers (26 september, punt 8). 

Overigens geven ook commissieleden soms, in commissievergaderingen, aan dat zij om in-

tegriteitredenen niet aan bepaalde beraadslagingen deelnemen. 

 

Inspiratiebijeenkomst integriteit voor griffiers Limburg 

Op 6 juli werd in kasteel Groot-Buggenum in Grathem door de Stuurgroep integriteit Lim-

burg voor alle Limburgse griffiers een inspiratiebijeenkomst gehouden over integriteit. Deze 

keer lag de focus niet op de integriteitregels sec maar was het de opzet om kennis te laten 

maken met de wijze waarop de integriteit binnen andere sectoren van onze samenleving 

wordt beleefd en ingevuld. Daartoe spraken, ‘uiteraard’ na een inleiding door gouverneur  

Theo Bovens, onder meer de oud commandant der strijdkrachten generaal b.d. Dick Berlijn 

(over integriteit binnen het leger en tijdens vredesmissies) + de hoofdredacteur van De 

Limburger Roy op het Veld (over hoe de beroepsgroep media haar eigen integriteitsbeleid 

heeft vormgegeven en hoe zij aankijkt tegen dat van het openbaar bestuur).  

 

Gouverneur Theo Bovens trapt de bijeenkomst af 

 
3.2   Werkgeverscommissie raadsgriffie 

De in de raadsvergadering van 8 oktober 2013 ingestelde Werkgeverscommissie raadsgriffie 

treedt, namens de gemeenteraad, formeel op als werkgever van de vier medewerkers (2,5 

fte) van de raadsgriffie. De commissie bestaat uit de raadsleden H. Sleven (Samen Verder), 

A. Kierkels (Leudal Sociaal) en M. Bongers (CDA), ze wordt ondersteund door de griffier.  

De commissie is twee keer (12 juli en 20 december) regulier in vergadering bijeen geweest. 
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3.3   Jongerendag 
De jaarlijkse ‘Jongerendag’ werd op vrijdag 24 maart gehouden. De leerlingen van groep 4 

VWO kwamen met ongeveer 100 personen, verdeeld over drie groepen, naar het gemeente-

huis. Het was een geslaagde dag waarop de jeugd kennis kon maken met de gemeente Leu-

dal ‘in werking’. Er was een rondleiding door het gemeentehuis waarbij enkele ambtenaren 

vertelden over hun werk. Daarnaast was er een quiz waarbij de leerlingen met behulp van 

hun mobiele telefoon vragen konden beantwoorden en waarbij ook de discussie niet ge-

schuwd werd. Het kersverse Tweede Kamerlid R. Raemakers uit Neer leidde deze bijeen-

komst. Een nagespeelde raadsvergadering, waarbij goed gedebatteerd werd over een actueel 

onderwerp,  was het derde onderdeel van deze dag. Enkele raadsleden ondersteunden de 

jongeren hierbij. De Jongerendag, dit jaar voor de zesde keer - in samenwerking met de 

raadsgriffie van de gemeente Maasgouw - georganiseerd, heeft inmiddels zijn vaste plaats 

gekregen in het lesprogramma van de school St. Ursula en wordt door de deelnemers zeer 

gewaardeerd. 

 

3.4   Workshop ‘Ja, ik wil raadslid worden!’ 
Evenals 4 jaar geleden heeft de griffie ook dit  keer, ruim een jaar voor de gemeenteraads-

verkiezingen, de workshop ‘Ja, ik wil raadslid worden!’ georganiseerd. Dit gebeurde in sa-

menwerking met de griffie van de gemeente Maasgouw. Ook daar is deze workshop gege-

ven.  

Er waren 7 personen uit Leudal aanwezig bij de workshops. Zes personen in Leudal (21 fe-

bruari), 1 persoon volgde de workshop in Maasgouw (7 maart). Van deze 7 personen is er 

inmiddels 1 actief als commissielid, 3 anderen zijn regelmatige volgers van vergaderingen 

van de raad en of de commissies. In de workshop krijgen de deelnemers een inzicht in het 

zijn van raadslid, wat brengt het je, maar ook wat je er allemaal voor moet doen.    

 

3.5   Versterking grip op regionale samenwerking 
In de raadsvergadering van 30 mei stemde de raad in met het plan van aanpak ‘Grip op re-

gionale samenwerking’. In de zes andere Midden-Limburgse gemeenten werd een zelfde be-

sluit genomen. De gemeenteraad benoemde de raadsleden H. Sleven + A. Kierkels om zit-

ting te nemen in de regiegroep van de communicatiestructuur Midden-Limburgse gemeente-

raden. 

De regiegroep heeft dit jaar twee keer vergaderd: op 10 juli in Roermond en op 12 oktober 

in Heel. 

De regiegroep heeft bij wijze van pilot een drietal netwerkgroepen ingesteld die elk hun 

kenmerkende eigenschappen hebben: (a) netwerkgroep ‘Omnibuzz’ (een bestaande ge-

meenschappelijke regeling waar Midden-Limburgse gemeenten bij aansloten), (b) netwerk-

groep ‘RUD Limburg-Noord’ (een mogelijk gemeenschappelijke regeling in oprichting) en (c) 

netwerkgroep Samenwerking Midden-Limburg (een netwerkregeling). 

 

Elke netwerkgroep gaat t.b.v. de regiegroep (1) analyseren of en zo ja in welke zin kan wor-

den gesproken van een onvoldoende grip op samenwerking + wat daaraan zou kunnen wor-

den gedaan, (2) analyseren welke maatregelen genomen zouden kunnen worden om de ef-

fectiviteit en/of de doelmatigheid van de samenwerking te verbeteren, ook al is er op zich 

voldoende grip op samenwerking en (3) de gewenste maatregelen effectueren. 
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3.6   Registratie aanduiding politieke groeperingen 
Tot en met 27 december konden politieke groeperingen zich bij het centraal stembureau van 

de gemeente met een naam (‘aanduiding’) laten registreren teneinde bij de gemeenteraads-

verkiezingen van 21 maart 2018 te kunnen deelnemen met een lijst waarboven die aandui-

ding staat. Van die mogelijkheid heeft één groepering gebruikgemaakt, namelijk Progressief 

Akkoord Leudal. Voor haar was dat nodig omdat zij bij de in 2014 gehouden gemeenteraads-

verkiezingen met haar vorige naam was geregistreerd: Progressief Leudal (zie ook paragraaf 

1.1.3). 

Voor de andere in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke groeperingen is een her-

nieuwde registratie niet nodig. 

Overigens kunnen altijd nog, op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018), niet ge-

registreerde politieke groeperingen een geldige, zogenoemde ‘blanco’, kandidatenlijst indie-

nen maar daar (en op het stembiljet) staat dan geen naam boven. 

Ook politieke partijen, die geregistreerd zijn voor de verkiezing van de Tweede Kamer of 

Provinciale Staten, hoefden zich voor de komende gemeenteraadsverkiezing niet opnieuw te 

laten registreren. 

 

3.7   Ontwikkelen en bijhouden kennis griffier en medewerkers  
        raadsgriffie 

De griffier en de drie medewerkers van de griffie bezoeken door het jaar heen af en toe bij-

eenkomsten waarop ze hun kennis en ervaring kunnen delen met of verrijken door contacten 

met vakgenoten. Soms worden ook workshops gevolgd.  

 

Griffier W. Cornelissen is lid van de griffierkring Noord- en Midden-Limburg. Deze kring, be-

staande uit de griffiers van de 15 gemeenten, komt zo’n vier keer per jaar een ochtend in 

vergadering bijeen. De agenda van deze vergaderingen wordt voorbereid door een agenda-

commissie bestaande uit de griffiers van Leudal, Roermond, Venlo en Weert.  

Zo werd in Venray gesproken over TIP-burgerpanels + de Omgevingswet, in Nieuw Bergen 

over de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 + vernieuwing lokale democratie + grip op 

regionale samenwerking, in Heythuysen over toekomst lokale democratie en in Stein over in-

terbestuurlijk toezicht + verbindend leiden in een tijd van transformatie + opzetten gemeen-

telijke accountantsdienst. 

Aan de bijeenkomsten in Heythuysen + Stein namen alle griffiers van Limburg, dus ook de 

griffierkring Zuid-Limburg, deel. 

 

Daarnaast heeft de griffier in juni het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Ge-

meenten in Goes bijgewoond. 

 

  VNG-congres, Goes 13 juni 

  

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/partijnamen-en-logos/register
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4. Tot slot 
 
Het jaar 2017 is het derde en laatste volle kalenderjaar geweest in de zittingsperiode 2014-

2018. In dit jaarverslag hebt u kunnen lezen wat dat ‘volle’ betekent, zowel inhoudelijk qua 

onderwerpen als kwantitatief qua tijd die deze onderwerpen van de politici, bestuurders, 

concern- en griffieambtenaren hebben gevergd. Het is ook in een aantal opzichten een be-

wogen jaar geweest, er zijn vele politieke voornemens gerealiseerd maar er zijn nog volop 

agendapunten die in de komende tijd ook om hun aandacht gaan vragen. Vlak na de ge-

meenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 zullen de planning van die agendapunten en 

hun mate van prioriteit nadrukkelijk punt van politieke discussie en besluitvorming zijn. 

 

De raadsgriffie staat klaar om u daarbij te ondersteunen! 

 

Leudal, 5 januari 2018. 

 

De raadsgriffie: 

- Wim Cornelissen, griffier (rechts op de foto);  

- John Lommen, raadsadviseur (links op de foto); 

- Katrien Verhoeven-Vyncke, griffiemedewerkster (links op de foto); 

- Monique Strijdveen-Kosterman, griffiemedewerkster (rechts op de foto). 
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Bijlage A 
 

Overzicht amendementen 
 
Legenda:  

 

Fracties 

SV = Samen Verder, RO = Ronduit Open, CDA = Christen-Democratisch Appèl,  

D66 = Democraten 66, LS = Leudal Sociaal, VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie,  

PL = Progressief Leudal / PAL = Progressief Akkoord Leudal 

 

Beslissingen 

A = aangenomen, V = verworpen, i = ingetrokken 

 
Datum  Fractie Amendement A V i 

14-feb 
SV + 

RO 

Vaststellen Verordening geurhinder en veehouderij 2017 gemeente Leudal 

(4.1) 
X     

14-feb PL 

Vaststellen Verordening geurhinder en veehouderij 2017 gemeente Leudal 

(4.2) 
  X   

21-feb VVD Beëindigen werkzaamheden fusie De Risse - Westrom Roermond (6.1) X     

21-feb PL Wijzigen Reglement van orde raadsvergaderingen Leudal 2015 (7.1)   X   

30-mei PL Vaststellen beleidskader vergunningverlening, toezicht en handhaving (8.1)   X   

30-mei CDA 

Beslissen omtrent bekrachtigen geheimhouding t.a.v. door burgemeester 

overgelegd onderzoeksrapport BING inzake integriteit melding over wethouder 

A. Walraven (14.1.1) 

  X   

30-mei CDA 

Beslissen omtrent bekrachtigen geheimhouding t.a.v. door burgemeester 

overgelegd onderzoeksrapport BING inzake integriteit melding over wethouder 

A. Walraven (14.1.2) 

  X   

30-mei CDA 

Beslissen omtrent bekrachtigen geheimhouding t.a.v. door burgemeester 

overgelegd onderzoeksrapport BING inzake integriteit melding over wethouder 

A. Walraven (14.1.3) 

  X   

30-mei CDA 

Beslissen omtrent bekrachtigen geheimhouding t.a.v. door burgemeester 

overgelegd onderzoeksrapport BING inzake integriteit melding over wethouder 

A. Walraven (14.1.4) 

  X   

6-jun VVD 
Uiten wensen en bedenkingen vaststellingsovereenkomst Structuurbeelden 

Haelen-Horn met Herontwikkeling Haelen-Horn BV (9.1) 
  X   

4-jul PL Vaststellen jaarrekening 2016 en jaarverslag 2016 gemeente Leudal (5.1)     X 

4-jul RO Bestemmen resultaat jaarrekening 2016 gemeente Leudal (6.1)     X 

4-jul D66 Instemmen met Kadernota 2018-2021 (7.1)     X 

11-jul D66 
Actualiseren Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2015-2018, module fiets 

2017 (14.1) 
  X   

26-sep CDA Vaststellen bestemmingsplan 'Vergroting bouwvlak Karreveld 10' te Heibloem 

(4.1) 
  X   

26-sep RO 
Vaststellen bestemmingsplan 'Vergroting bouwvlak Karreveld 10' te Heibloem 

(4.2.1) 
  X   

26-sep RO 
Vaststellen bestemmingsplan 'Vergroting bouwvlak Karreveld 10' te Heibloem 

(4.2.2) 
  X   

26-sep RO 
Vaststellen bestemmingsplan 'Vergroting bouwvlak Karreveld 10' te Heibloem 

(4.2.3) 
  X   

26-sep RO 
Vaststellen bestemmingsplan 'Vergroting bouwvlak Karreveld 10' te Heibloem 

(4.2.4) 
  X   
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Datum  Fractie Amendement A V i 

26-sep D66 
Vaststellen Verordening bedrijveninvesteringszone winkelgebied Heythuysen 

2018-2010 (9.1) 
  X   

7-nov LS 

Vaststellen begroting 2018 + Vaststellen Meerjarenraming 2019-2021 + vast-

stellen Meerjarig investeringsprogramma 2018-2021 + Voteren kredieten 

jaarschijf 2018 (A.1) (Mariabosch + Samen Zorgen Huis, Baexem) 

    X 

7-nov LS 

Vaststellen begroting 2018 + Vaststellen Meerjarenraming 2019-2021 + vast-

stellen Meerjarig investeringsprogramma 2018-2021 + Voteren kredieten 

jaarschijf 2018 (A.2) ( Park Leudal Oost en voetbalclub Haelen) 

  X   

7-nov CDA 

Vaststellen begroting 2018 + Vaststellen Meerjarenraming 2019-2021 + vast-

stellen Meerjarig investeringsprogramma 2018-2021 + Voteren kredieten 

jaarschijf 2018 (A.3) (Subsidiëring muziekonderwijs en opstellen kunst- en 

cultuurbeleid)  

  X   

7-nov 
VVD + 

PAL 

Vaststellen begroting 2018 + Vaststellen Meerjarenraming 2019-2021 + vast-

stellen Meerjarig investeringsprogramma 2018-2021 + Voteren kredieten 

jaarschijf 2018 (A.4) ( OZB verhoging) 

  X   

7-nov D66 

Vaststellen begroting 2018 + Vaststellen Meerjarenraming 2019-2021 + vast-

stellen Meerjarig investeringsprogramma 2018-2021 + Voteren kredieten 

jaarschijf 2018 (A.5) ( reserve sociaal domein) 

  X   

7-nov 
D66 + 

SV + LS 

Vaststellen begroting 2018 + Vaststellen Meerjarenraming 2019-2021 + vast-

stellen Meerjarig investeringsprogramma 2018-2021 + Voteren kredieten 

jaarschijf 2018 (A.6) ( Professionaliseringsbudget) 

X     

7-nov RO 

Vaststellen begroting 2018 + Vaststellen Meerjarenraming 2019-2021 + vast-

stellen Meerjarig investeringsprogramma 2018-2021 + Voteren kredieten 

jaarschijf 2018 (A.7) (Egalisatiereserve OZB) 

  X   

7-nov RO 

Vaststellen begroting 2018 + Vaststellen Meerjarenraming 2019-2021 + vast-

stellen Meerjarig investeringsprogramma 2018-2021 + Voteren kredieten 

jaarschijf 2018 (A.8) (Egalisatiereserve woonlasten) 

  X   

14-nov VVD 
Vaststellen beleids- en actieplan integratie van asielzoekers en vergunning-

houders (5.1) 
  X   

14-nov 

SV + 

RO + 

D66 

Vaststellen zienswijze over organisatorische en financiële bepalingen realisa-

tieovereenkomst herinrichting N280-West (8.1) X     

14-nov 

SV + 

RO + 

PAL 

Vaststellen zienswijze over organisatorische en financiële bepalingen realisa-

tieovereenkomst herinrichting N280-West (8.2) X     

14-nov VVD 
Vaststellen zienswijze over organisatorische en financiële bepalingen realisa-

tieovereenkomst herinrichting N280-West (8.3) 
  X   

14-nov SV Vaststellen bestemmingsplan 'Woonkernen Leudal 2017' (9.1)     X 

21-nov 
SV + 

RO 

Instemmen opstellen lokaal industrieel geurbeleid + vormgeven landschappe-

lijke inpassing Zevenellen bedrijventerrein Haelen (10.1) 
X     

21-nov 
CDA + 

LS 

Afgeven verklaring van geen bedenkingen over omgevingsvergunning  

Aan de Heibloem 21a te Heythuysen (12.1) 
  X   

21-nov 

D66 + 

CDA + 

LS  

Vaststellen zienswijze twee wijzigingen begroting 2018  

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen te Roermond (15.1)   X   

12-dec 
CDA+LS 

+PAL 

 Beslissen over burgerinitiatief Park Leudal Oost (4.1) 
   X   

12-dec   SV+RO  Beslissen over burgerinitiatief Park Leudal Oost (4.2) X      

12-dec   D66  Beslissen over burgerinitiatief Park Leudal Oost (4.3)   X    

12-dec   VVD  Beslissen over burgerinitiatief Park Leudal Oost (4.4)   X    
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Bijlage B 
 

Overzicht moties 

 
B.1 Moties bij raadsvoorstellen 

 
Legenda:  

 
Fracties 

SV = Samen Verder, RO = Ronduit Open, CDA = Christen-Democratisch Appèl,  

D66 = Democraten 66, LS = Leudal Sociaal, VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie,  

PL = Progressief Leudal / PAL = Progressief Akkoord Leudal 

 

Beslissingen 

A = aangenomen, V = verworpen, i = ingetrokken, h = aangehouden 

 

Datum     Fractie                                            Motie                                         A    V     i     h    

6-jun D66 + LS  

Uiten wensen en bedenkingen vaststellingsovereen-

komst Structuurbeelden Haelen-Horn met Herontwik-

keling Haelen-Horn BV (9.1) 

  X   

 

6-jun PL 

Vaststellen zienswijze ontwerpjaarrekening 2016 + 

ontwerpbegroting 2018 'gemeenschappelijke regeling 

Westrom' Roermond (12.1) 

X     

 

26-sep SV  
Instemmen met starten planologische procedure be-

stemmingsplan gebiedsontwikkeling Wijnaerden (8.1) 
X     

 

7-nov 
SV  + RO +  

PAL 

Vaststellen begroting 2018 + Vaststellen Meerjaren-

raming 2019-2021 + vaststellen Meerjarig investe-

ringsprogramma 2018-2021 + Voteren kredieten 

jaarschijf 2018 (M.1) (Bezuiniging muziekonderwijs + 

Voorstel subsidieplafond muziekonderwijs) 

X     

 

7-nov D66 

Vaststellen begroting 2018 + Vaststellen Meerjaren-

raming 2019-2021 + vaststellen Meerjarig investe-

ringsprogramma 2018-2021 + Voteren kredieten 

jaarschijf 2018 (M.2) (Accommodatiebeleid) 

  X   

 

7-nov PAL + VVD 

Vaststellen begroting 2018 + Vaststellen Meerjaren-

raming 2019-2021 + vaststellen Meerjarig investe-

ringsprogramma 2018-2021 + Voteren kredieten 

jaarschijf 2018 (M.3) (Zaal Neeritter) 

  X   

 

7-nov 
SV  + RO + 

PAL 

Vaststellen begroting 2018 + Vaststellen Meerjaren-

raming 2019-2021 + vaststellen Meerjarig investe-

ringsprogramma 2018-2021 + Voteren kredieten 

jaarschijf 2018 (M.4) (Veiligheid winkelcentrum Heyt-

huysen) 

X     

 

14-nov PAL 

Vaststellen zienswijze over organisatorische en finan-

ciële bepalingen realisatieovereenkomst herinrichting 

N280-West (8.1) 

X     
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Datum     Fractie                                            Motie                                         A    V     i     h    

 19-dec 
SV+RO+D66+ 

PAL 

Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Westrom  + 

Verlenen toestemming aan college aangaan gemeen-

schappelijke regeling Westrom (6.1) 

 X     

 

19-dec  PAL 
Vaststellen Armoede- en minimabeleid 2018-2023 

(15.1) 
X     

 

 19-dec  VVD Vaststellen Armoede- en minimabeleid 2018-2023 

(15.2)  X     

 

19-dec RO Vaststellen Armoede- en minimabeleid 2018-2023 

(15.3) X   

 

 

 

 

B.2 Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

 
Datum     Fractie                                            Motie                                         A    V     i     h    

14-feb 

SV  + RO + 

CDA + D66 + 

LS + VVD + 

PL 

Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag 

dijkversterking langs Maas in Neer (8.1) 
      

 

X 

21-feb 
D66 + LS + 

VVD 

Interpellatieverzoek + motie vreemd aan de orde van 

de dag majeure projecten (9.1) 
    X 

 

26-sep RO 

Moties vreemd aan de orde van de dag inzake Ont-

wikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (15.1 finan-

ciële vergoeding beëindiging dienstverband directeur 

OML) 

  X  
 

 

26-sep RO 

Moties vreemd aan de orde van de dag inzake Ont-

wikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (15.2 verho-

ging vergoeding commissarissen OML) 

  X  
 

 

26-sep RO 

Moties vreemd aan de orde van de dag (15.3 in beslo-

tenheid of met geheimhouding genomen besluiten 

OML) 

   X 
 

 

26-sep D66 + LS  
Moties vreemd aan de orde van de dag (15.4 wijziging 

afvaardiging in OML) 
   X 

 

 

26-sep D66 + LS 
Moties vreemd aan de orde van de dag (15.5 arbeids-

contract nieuwe directeur) 
   X 
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Bijlage C 
 

Samenstelling gemeenteraad1 
1 per ultimo 2017 

     

Fractie Samen Verder 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Drs. M. (Michel) Graef 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Dorpstraat 65a 

6085 BE  Horn 

Telefoonnummer (06) 21 88 35 28 

E-mail adres m.graef@leudal.nl  

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Ir. J.H.H. (Jack) Coolen 

Raadslid 

Adres 
Koelstraat 3b 

6011 SB  Ell 

Telefoonnummer (0495) 55 23 26 

E-mail adres j.coolen@leudal.nl 

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Drs. P.M. (Pieke) Houben 

Raadslid 

Adres 
Vrijthof 1 

6083 NB  Nunhem 

Telefoonnummer (06) 31 64 27 13 

E-mail adres p.houben@leudal.nl  

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

L.J.E. (Leon) Linssen 

Raadslid 

Adres 
Kemkensstraat 4 

6083 AV  Nunhem 

Telefoonnummer (0475) 59 43 53 

E-mail adres l.linssen@leudal.nl 

Politieke partij Samen Verder 

 

  

mailto:m.graef@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:j.coolen@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:p.houben@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:l.linssen@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
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Fractie Samen Verder (vervolg) 

 

 

 

 

Naam 

Functies 

H.T.G. (Hen) Sleven 

Raadslid 

Adres 
Beukenstraat 9 

6013 SR  Hunsel 

Telefoonnummer (0475) 56 53 97 

E-mail adres h.sleven@leudal.nl  

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

M.S.M.A. (Ria) Teluij 

Raadslid 

Adres 
Catharina Daemenstraat 43 

6093 KE  Heythuysen 

Telefoonnummer (0475) 45 15 21 

E-mail adres r.teluij@leudal.nl 

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

E.C.M. (Ellie) van Tilburg 

Raadslid 

Adres 
Biesstraat 10 

6093 AD  Heythuysen 

Telefoonnummer 

E-mail adres 

Gegevens worden niet verstrekt 

e.vantilburg@leudal.nl 

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

Naam 

 

Functie 

Ing. A.G.H. (Anita) van Vlodrop –  

Van Kempen 

Raadslid 

Adres 
Graafschap Hornestraat 2B 

6085 BV  Horn 

Telefoonnummer (0475) 58 32 48 

E-mail adres a.vanvlodrop@leudal.nl 

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

Naam 

 

Functie 

Ing. H. (Heleen) Wijers –  

Van der Linden 

Raadslid 

Adres 
Poelakkerweg 3 

6082 NC  Buggenum 

Telefoonnummer (0475) 59 47 14 

E-mail adres h.wijers@leudal.nl  

Politieke partij Samen Verder 

 

  

mailto:h.sleven@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:r.teluij@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:e.vantilburg@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:a.vanvlodrop@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:h.wijers@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
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Fractie Ronduit Open 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

J. (Jordi) Custers BSc 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Sebastiaanstraat 29 

6011 RD  Ell 

Telefoonnummer (0495) 55 17 12 

E-mail adres j.custers@leudal.nl 

Politieke partij Ronduit Open 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

T.F.J.P. (Tiemen) Brouwer BBA 

Raadslid 

Adres Gegevens worden niet verstrekt 

Telefoonnummer Gegevens worden niet verstrekt 

E-mail adres t.brouwer@leudal.nl 

Politieke partij Ronduit Open 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

H.J.H. (Berry) Hermans 

Raadslid 

Adres 
Biesstraat 36 

6093 AE  Heythuysen 

Telefoonnummer (0475) 49 49 51 

E-mail adres b.hermans@leudal.nl  

Politieke partij Ronduit Open 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

G.A.M.C. (Gerry) Teeuwen 

Raadslid 

Adres 
Isidoorstraat 17 

6012 RE  Haler 

Telefoonnummer (0495) 56 32 44 

E-mail adres g.teeuwen@leudal.nl 

Politieke partij Ronduit Open 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Dr. Ir. M.C.H. (Thieu) Wagemans 

Raadslid 

Adres 
Belenbroeklaan 22 

6093 BT  Heythuysen 

Telefoonnummer (0475) 49 35 70 

E-mail adres m.wagemans@leudal.nl  

Politieke partij Ronduit Open 

 

  

 

mailto:j.custers@leudal.nl
http://www.ronduitopen.nl/
http://www.ronduitopen.nl/
mailto:b.hermans@leudal.nl
http://www.ronduitopen.nl/
mailto:g.teeuwen@leudal.nl
http://www.ronduitopen.nl/
mailto:m.wagemans@leudal.nl
http://www.ronduitopen.nl/
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Fractie CDA 

 

 

 

 

Naam 

Functies 

P.H.L. (Peter) van Melick 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Gerhegge 8 

6086 PC  Neer 

Telefoonnummer (0475) 51 00 60 

E-mail adres phl.vanmelick@leudal.nl  

Politieke partij CDA 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Mr. N.J.A.G. (Nadine) Alofs 

Raadslid 

Adres 
Pastoor Hanraetsstraat 11 

6088 EH  Roggel 

Telefoonnummer (0475) 49 41 84 

E-mail adres n.alofs@leudal.nl  

Politieke partij CDA 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Ing. M.A.J. (Thieu) Bongers 

Raadslid 

Adres 
Keversbroek 2 

6037 RG  Kelpen-Oler 

Telefoonnummer (06) 12 21 80 76 

E-mail adres t.bongers@leudal.nl 

Politieke partij CDA 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

C.M.C. (Tiny) Reijnders - Seerden 

Raadslid 

Adres 
Severinusstraat 8 

6096 BS  Grathem 

Telefoonnummer (0475) 45 24 57 

E-mail adres t.reijnders@leudal.nl 

Politieke partij CDA 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

M.J.M. (Maurice) Schreurs AA 

Raadslid 

Adres 
In het Veld 47 

6093 NK  Heythuysen 

Telefoonnummer (0475) 57 00 30 

E-mail adres m.schreurs@leudal.nl  

Politieke partij CDA 

 

  

mailto:phl.vanmelick@leudal.nl
http://www.cda.nl/leudal
mailto:n.alofs@leudal.nl
http://www.cda.nl/leudal
mailto:t.bongers@leudal.nl
http://www.cda.nl/leudal
mailto:t.reijnders@leudal.nl
http://www.cda.nl/leudal
mailto:m.schreurs@leudal.nl
http://www.cda.nl/leudal
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Fractie D66 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

K.G.P. (Kaj) Beurskens MSc MA 

Raadslid en fractievoorzitter 
  

Adres 
Schoolstraat 2g 

6096 AS  Grathem 
  

Telefoonnummer (06) 15 66 75 33   

E-mail adres k.beurskens@leudal.nl   

Politieke partij D66   
 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Dr. L.J.  (Leo) Schouten 

Raadslid 

Adres 
Park 10 

6036 EL  Heythuysen 

Telefoonnummer 0475 - 49 29 75 

E-mail adres l.schouten@leudal.nl  

Politieke partij D66 

 

 

Fractie Leudal Sociaal 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Mr. A.G.J. (André) Kierkels 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Hanssum 18 

6086 BV  Neer 

Telefoonnummer (0475) 59 71 09 

E-mail adres a.kierkels@leudal.nl 

Politieke partij Leudal Sociaal 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Adres 

R.J. (Rob) Flinsenberg 

Raadslid 

Dorpstraat 25 

6095 AE Baexem 

Telefoonnummer (06) 52 06 77 12 

E-mail adres r.flinsenberg@leudal.nl 

Politieke partij Leudal Sociaal 
 

 

 

  

mailto:k.beurskens@leudal.nl
http://www.d66leudal.nl/
mailto:l.schouten@leudal.nl
http://www.d66leudal.nl/
mailto:a.kierkels@leudal.nl
http://www.ronduitopen.nl/
mailto:r.flinsenberg@leudal.nl
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Fractie VVD 

 

 

 

 

Naam 

Functies 

Mr. R.G.M. (Ad) Thomassen 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Schelkens-ven 84 

6085 DH  Horn 

Telefoonnummer (0475) 58 30 00 

E-mail adres a.thomassen@leudal.nl  

Politieke partij VVD 

 

  

Fractie Progressief Akkoord Leudal 

 

 

 

 

Naam 

Functies 

Drs. J.F.M. (Joost) van der Stappen 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Margarethastraat 73 

6014 AD  Ittervoort 

Telefoonnummer (0475) 56 49 47 

E-mail adres j.vanderstappen@leudal.nl 

Politieke partij Progressief Akkoord Leudal  

 

 

Raadsvoorzitter 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

              A.H.M. (Arno) Verhoeven MPM 

              Burgemeester 

 

 

 

 

  

Raadsgriffier 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

             Drs. W.A.L.M. (Wim) Cornelissen 

             Griffier 

  

  

  

  
 

 

     

 

mailto:a.thomassen@leudal.nl
http://www.vvdleudal.nl/
mailto:j.vanderstappen@leudal.nl
http://www.progressiefleudal.nl/

