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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 2019. 

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. 

 

Enkele in het oog springende onderwerpen zijn: het vertrek van raadsvoorzitter burge-

meester Arno Verhoeven, de komst van de nieuwe raadsvoorzitter burgemeester Désirée 

Schmalschläger, het vertrek van raadslid en waarnemend raadsvoorzitter Ria Teluij, het 

overlijden van ex-raadslid René Baeten, de voortgezette afname van de gemiddelde verga-

derduur van raadsvergaderingen en de flinke daling van het aantal raadsvragen. 

 

Traditioneel plaatsen wij in dit voorwoord, als ‘opwarmer’ voor het lezen van de rest van 

het jaarverslag, een tweetal grafieken waarin de gemiddelde vergaderduur (per avond) van 

raads-, presidium- en commissievergaderingen (sociaal + fysiek + bestuur en middelen) 

wordt uitgebeeld én de absolute vergaderduur (dus: hoeveel is er in z’n totaliteit verga-

derd). 

Uit de grafieken blijkt dat de gemiddelde vergaderduur van raadsvergaderingen de laatste 

jaren geleidelijk aan het afnemen is (de laatste 5 jaar telkens met ruim een kwartier). De 

absolute vergaderduur daarvan is zelfs flink aan het teruglopen: in 2019 is bijna 19% min-

der vergaderd in raadsvergaderingen dan in 2018 (nog een andere vergelijking: in de jaren 

2010 t/m 2013 vergaderde de gemeenteraad in elk jaar dubbel zo lang als in 2019). 
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Het lijkt er op dat de gemiddelde vergaderduur van de raads- en commissievergaderingen 

zich gaat bewegen naar een 2 uur. 

 

Het presidium heeft in het voorjaar van 2019, na een grondige evaluatie, besloten dat de 

vergaderstructuur voor de rest van de zittingsperiode 2018-2022 op hoofdlijnen geen wijzi-

gingen ondergaat. 

  

Wij vertrouwen er als raadsgriffie op met dit jaarverslag een goed beeld te geven van wat 

in het jaar 2019 in het politieke domein van de gemeente Leudal is gebeurd. 

 

Leudal, 13 januari 2020. 

 

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 12 raadsvergaderingen gepland, waarvan 8 ‘norma-

le’ vergaderingen en 4 ‘bijzondere’ vergaderingen (8 januari i.v.m. profielschets burge-

meester + 23 augustus i.v.m. afscheid burgemeester A. Verhoeven + 3 september i.v.m. 

installatie burgemeester D. Schmalschläger + 12 november i.v.m. vaststelling begroting). 

Uiteindelijk werd er niet op 12 maar op 14 avonden een raadsvergadering gehouden.  

Op 18 juni vond een besloten raadsvergadering plaats om de aanbeveling vast te stellen 

voor benoeming van een nieuwe burgemeester. 

Op 2 juli was nog een extra vergaderavond nodig om de raadsagenda van een week 

daarvoor af te handelen. 

 

De kortste openbare raadsvergadering duurde 31 minuten (24 september, de allereerste 

maar wel gewone raadsvergadering van de nieuwe burgemeester), de langste vergade-

ring duurde 4 uur en 35 minuten (12 november, de begrotingsvergadering), van de ‘nor-

male’ vergaderingen duurde die van 25 juni het langst, namelijk 3 uur en 15 minuten 

(maar zelfs toen was de raadsagenda nog niet in z’n geheel afgewerkt).  

Gemiddeld duurde een vergadering over het gehele jaar genomen 1 uur en 57 minuten. 

Indien de drie bijzondere vergaderingen die verband hielden met het vertrek van burge-

meester de heer A. Verhoeven resp. de werving en installatie van burgemeester mevrouw 

D. Schmalschläger buiten beschouwing worden gelaten bedroeg die gemiddelde verga-

derduur 2 uur en 14 minuten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 zonder installatievergadering 

2 de gewone + besloten raadsvergadering van dat jaar betreffen één avond(vergadering) 

3 zonder een besloten raadsvergadering 

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. 

 

 

Jaar Aantal 

avonden 

Gemiddelde 

vergaderduur4 

Absolute 

vergaderduur 

20101 15 3 uur + 31 minuten 50 uur + 54 minuten 

2011 14 3 uur + 58 minuten 55 uur + 38 minuten 

2012 13 3 uur + 37 minuten3 48 uur + 12 minuten 

2013 14 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 132 3 uur + 16 minuten 42 uur + 31 minuten 

2017 14 2 uur + 52 minuten 40 uur +   7 minuten 

20181 122 2 uur + 35 minuten 31 uur +   4 minuten 

2019 14 2 uur + 14 minuten5 25 uur + 18 minuten6 
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5 bij dit gemiddelde zijn de drie bijzondere raadsvergaderingen die verband houden met het vertrek 

  van burgemeester de heer A. Verhoeven resp. de werving en installatie van burgemeester mevrouw 

  D. Schmalschläger buiten beschouwing gelaten. 

6 bij dit totaal is de besloten raadsvergadering van 18 juni tot vaststelling van de voordracht van de 

  nieuwe burgemeester buiten beschouwing gelaten omdat die vergadering geheim was en voor een 

  duur van 75 jaar nog steeds is. 

 

 Gaande en komende leden 1.1.2.

 

Vertrek mevrouw M. Teluij 

Op 10 februari maakte raadslid mevrouw M.S.M.A. (Ria) Teluij, van de raadsfractie Sa-

men Verder, bekend dat zij per 15 maart ontslag neemt als lid van de raad i.v.m. haar 

verhuizing naar buiten de gemeente Leudal. In de raadsvergadering van 12 maart werd 

aan het slot daarvan stilgestaan bij haar afscheid. Mevrouw Teluij ontving uit handen van 

burgemeester A. Verhoeven een Koninklijke Onderscheiding omdat de Koning haar had 

benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar meer dan 12 jaar (in totaal 

zelfs 17 jaar) geduurd hebbende raadslidmaatschap. Ze was vanaf dag 1 dat de gemeen-

te Leudal bestaat (1 januari 2007) onafgebroken lid van de gemeenteraad en daarvoor 

een volle zittingsperiode van de toenmalige gemeente Heythuysen. 

 

 

Ria Teluij, 12 maart, na ontvangst van haar Koninklijke onderscheiding 

 

Komst mevrouw E. van Tilburg 

In de raadsvergadering van 16 april besloot de gemeenteraad mevrouw E.C.M. (Ellie) van 

Tilburg uit Heythuysen toe te laten als raadslid in de door het vertrek van mevrouw M. 

Teluij ontstane vacature. Raadsvoorzitter burgemeester A. Verhoeven beëdigde vervol-

gens mevrouw Van Tilburg, zij legde de verklaring en belofte af. Ze was eerder al eens (in 

de periode 2015-2018) iets meer dan 3 jaar raadslid van de gemeente Leudal geweest. 
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 Vertrek zittende burgemeester en komst nieuwe burgemeester 1.1.3.

 

Vertrek burgemeester A. Verhoeven 

 

Afscheid burgemeester  

Arno Verhoeven (+ 

echtgenote Willemien) van 

de  gemeenteraad + van 

genodigden in CC De 

Bombardon in Heythuysen 

op zaterdag 23 augustus 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

In de presidiumvergadering van 14 maart 2017 had burgemeester A.H.M. (Arno) Verhoe-

ven, in het kader van een regulier functioneringsgesprek met de toenmalige leden van het 

presidium, aangegeven dat hij zijn lopende tweede ambtstermijn, die tot en met 31 au-

gustus 2019 werd voorzien, in z’n geheel wenste af te maken maar dat hij niet zal opte-

ren voor herbenoeming voor een (gedeelte van een) derde termijn. Hij gaf er de voorkeur 

aan om op 67-jarige leeftijd met pensioen te gaan. 

Bij besluit van de Koning van 21 januari werd aan burgemeester Verhoeven, op zijn ver-

zoek, met ingang van 1 september eervol ontslag verleend. 

Op 2 juli zat burgemeester Verhoeven voor de laatste keer een inhoudelijke raadsverga-

dering voor.  
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Op vrijdag 23 augustus werd in gemeenschapshuis De Bombardon in Heythuysen een bij-

zondere, openbare raadsvergadering gehouden ter gelegenheid van het afscheid, per 1 

september, van de heer Verhoeven als burgemeester en zijn echtgenote Willemien. Op 

zijn uitnodiging waren onder andere circa 120 genodigden alsmede wat publiek aanwezig. 

Op zondag 25 augustus konden honderden inwoners, ondernemers, verenigingsleden en 

andere belangstellenden zowel in gemeenschapshuis De Postkoets in Horn als in gemeen-

schapshuis Ellenhof in Ell persoonlijk afscheid van burgemeester Verhoeven nemen. 

De laatste afscheidsbijeenkomst vond plaats op dinsdag 27 augustus, eveneens in De 

Bombardon, speciaal voor het circa 220-koppige personeel van de gemeente. 
 

Komst burgemeester D. Schmalschläger 

              

In de bijzondere raadsvergadering van 8 januari 

stelde de raad, in overleg met gouverneur de heer  

Theo Bovens, de profielschets vast voor de werving 

van een nieuwe burgemeester. Die profielschets 

kreeg als titel mee ‘We zoeken een daadkrachtige 

burgemeester voor Leudal’. 

 

Op de foto: de gouverneur 

 

Op 25 april verschafte de gouverneur, in een overleg in z’n gouvernement, aan de ver-

trouwenscommissie van de gemeente inzicht in de 12 binnengekomen sollicitaties. Die 

vertrouwenscommissie was door de raad bij zijn besluit van 11 december 2018 ingesteld  

en bestond uit zeven vertegenwoordigers van alle raadsfracties: de heer M. Graef (Samen 

Verder), de heer J. Custers (Ronduit Open), de heer H. van Helden (CDA), de heer  

D. Voermans (D66), mevrouw H. Glessner (Progressief Akkoord Leudal), de heer R. Tho-

massen (VVD) en de heer R. Verheul (Leudal Sociaal); de commissie werd bijgestaan 

door de griffier: de heer W. Cornelissen.  

De gouverneur maakte op 27 april publiek bekend dat van de 12 gegadigden er drie 

vrouw waren en 9 man; tevens meldde hij dat drie van hen lid van het CDA zijn, drie van 

de VVD, twee van GroenLinks en de overigen van PvdA, een lokale partij, 50Plus en één 

partijloze kandidaat. 

De vertrouwenscommissie heeft zich voor het voeren van de sollicitatiegesprekken gedu-

rende een dagdeel laten trainen door GITP uit Groningen. 

Eind mei werden de eerste gesprekken gehouden, begin juni volgden tweede-ronde ge-

sprekken. 

Op 18 juni kwam de gemeenteraad voor een besloten en geheime vergadering bijeen om, 

gehoord en lezen hebbende de conceptaanbeveling van de vertrouwenscommissie, t.b.v. 

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de aanbeveling vast te stellen 

voor benoeming van de nieuwe burgemeester. 

Bij besluit van de Koning van 30 augustus werd mevrouw D. H. (Désirée) Schmalschläger 

(GroenLinks; 54) uit Schimmert, toen nog waarnemend burgemeester van de gemeente 

Geldrop-Mierlo, met ingang van 3 september benoemd als burgemeester van de gemeen-

te Leudal. 
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Receptie op het bordes van kasteel Groot Buggenum in Grathem, in de schemering van  

dinsdag 3 september + Ondertekening afgelegde verklaring en belofte (links op 

onderstaande foto: burgemeester Désirée Schmalschläger, rechts gouverneur  

Theo Bovens, op een iets te lage stoel) 

 

 

 

In kasteel Groot Buggenum in Grathem vond die dag tijdens een bijzondere, openbare 

raadsvergadering, die werd voorgezeten door waarnemend raadsvoorzitter de heer  

L. Linssen, haar installatie als burgemeester plaats. Gouverneur T. Bovens beëdigde bur-

gemeester Schmalschläger, zij legde de verklaring en belofte af. Naast vanzelfsprekend 

raadsleden, wethouders en de griffier waren er op haar uitnodiging ook circa 75 genodig-

den aanwezig alsmede wat publiek. 
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De vergaderzaal van kasteel Groot Buggenum 

 

 Aanwijzing nieuwe waarnemend raadsvoorzitter 1.1.4.

Zoals in paragraaf 1.1.2 geduid is mevrouw M. Teluij op 15 maart vetrokken als raadslid. 

Zij was naast raadslid tevens waarnemend raadsvoorzitter als gevolg van het raadsbesluit 

van 10 juli 2018. 

In de raadsvergadering van 16 april besloot de gemeenteraad in die vacature van waar-

nemend raadsvoorzitter te voorzien door raadslid L. Linssen (Samen Verder) aan te wij-

zen (op grond van artikel 77 van de Gemeentewet). 

 

 Presentie raadsleden en -fracties, raadsvoorzitter, collegeleden, griffier 1.1.5.

De aanwezigheid dit jaar van raadsleden en anderen, gedurende de 13 avonden waarop 

de raad in openbare vergadering (1 besloten/geheime vergadering blijft vanzelfsprekend 

buiten beschouwing), 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): 

 

 Aantal  

presenties 

2019 

Aantal presenties in procenten 

  2019 20181 2017 2016 2015 20141 

Samen Verder 86 op 91 95 % 93 % 93 % 91 % 97 % 98 % 

Ronduit Open 65 op 65 100 % 97 % 99 % 94 % 96 % 97 % 

CDA 59 op 65 91 % 98 % 96 % 89 % 93 % 97 % 

D66 38 op 39 97 % 97 % 89 % 96 % 100 

% 

100 % 

Progressief  

(Akkoord) Leudal 

24 op 26 92 % 100 % 100 % 100 

% 

100 

% 

94 % 

VVD 24 op 26 92 % 95 % 86 % 100 

% 

83 % 88 % 

Leudal Sociaal 13 op 13 100 % 100 % 93 % 100 

% 

n.v.t. n.v.t. 

totaal 309 op 325 95 % 96 % 94 % 93 % 96 % 96 % 
1  Raad in oude én nieuwe samenstelling. 
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Alle fracties waren in elke raadsvergadering met één of meer raadsleden aanwezig. 

12 raadsleden waren in elke raadsvergadering aanwezig, 13 raadsleden waren één of 

meerdere keren verhinderd. 

Gemiddeld waren 24 van de 25 raadsleden (95 %) per raadsvergadering aanwezig. 

 

Het aantal presenties voor de raadsvoorzitter/collegevoorzitter luidt 7/8 (88 %; burge-

meester A. Verhoeven) respectievelijk 5/5 (100 %; burgemeester D. Schmalschläger). 

De griffier was in elke vergadering aanwezig (13/13; 100 %). 

 

Het aantal presenties van de wethouders bedraagt 56/65 (86 %): 

- wethouder A. Walraven:   6/13 ( 46 %); 

- wethouder P. Verlinden:  12/13 (  92 %); 

- wethouder S. Backus:  13/13 (100 %); 

- wethouder M. Janssen:  13/13 (100 %); 

- wethouder R. Martens:  12/13 (  92 %). 

 

NB 1. Vervangingen in raadsvergaderingen zijn voor raads- en collegeleden niet mogelijk 

         (de portefeuilles van afwezige collegeleden kunnen door een ander collegelid wel 

         worden waargenomen); 

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

 gerekend. 
 

 Waarover is er zoal gesproken ? 1.1.6.

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 profielschets werving nieuwe burgemeester per 1 september 2019 

2. Beschikbaar stellen bijdrage voor aanleg Elisabethpad, fase 2 in Haelen + dekken  

    bijdrage ten laste van Reserve Groenfonds 

3. Instemmen met realiseren nevenvestiging school ‘De Maaskei’ Heel op locatie medisch 

    kinderdagverblijf ‘De Heisterkes’, Speckerweg 5 in Haelen 

4. Vaststellen Afvalstoffenverordening Leudal 2018 

5. Creëren juridische grondslag subsidiëring Stichting centrum voor Jeugd en Gezin  

    Midden-Limburg + verdelen decentralisatie-uitkering jeugdhulp asielzoekers 

6. Vaststellen Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Leudal 2018 

7. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake provinciale opwaardering  

    N280-West, wegvak Leudal 

8. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake inschakelen nieuwe  

    onafhankelijke externe adviseur voor overdoen behandeling klachten tegen wethouder  

    A. Walraven + secretaris H. Bekkers 

9. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake recht van raadsagendering 

10. Uiten wensen en bedenkingen over garantstelling door gemeente voor lening door  

     Stichting Mariabosch bij Bank Nederlandse Gemeenten 

11. Vaststellen ‘Integraal Veiligheidsplan 2019-2022, Leudal-Nederweert-Weert’ 

12. Vaststellen ‘Nota Reserves en Voorzieningen gemeente Leudal 2019’ + twaalftal  

      aanvullende besluiten 
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13. Vaststellen bestemmingsplan ‘Blenkert 16 Roggel’ 

14. Afscheid raadslid mevrouw M. Teluij (fractie Samen Verder) 

15. Beslissen omtrent toelating raadslid E.C.M. van Tilburg (Samen Verder) + beëdiging 

16. Beschikbaar stellen drietal bedragen voor projecten Buggenumse veld + voor uitvoeren 

     Quickscan verkavelingskansen Neer 

17. Creëren juridische grondslag subsidiëring Vluchtelingenwerk Nederland in 2019 

18. Tweetal benoemingen: (1) aanwijzen waarnemend raadsvoorzitter en (2) (definitief)  

      aanwijzen voorzitters raadscommissies Sociaal, Fysiek en Bestuur en Middelen 

19. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag maken beleid voor openbare toiletten 

20. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag nieuwe feiten en omstandigheden na  

      raadsbesluit 29 mei 2018 ‘Aanwijzen locatie centrale huisvesting basisschoolonderwijs  

      voor kernen Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter’ 

21. Verlenen verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Tegeldeal.nl,  

     Bevelantstraat (ongenummerd) te Roggel 

22. Vaststellen Regionaal beleidskader werklocaties Midden-Limburg 

23. Verlenen verklaring van geen bedenkingen uitbreiding camperplaatsen Brigittastraat 31 

     in Ittervoort 

24. Vaststellen Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Leudal 2019-2020 

25. Onttrekken bedragen aan Algemene Reserve i.v.m. toekenning tegemoetkomingen in  

     drietal planschadevergoedingsverzoeken waardevermindering door bestemmingsplan  

     Intensieve veehouderijen Leudal 

26. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2020 en over meerjarenraming  

      2021-2024 van gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en  

      Waterschappen te Roermond 

27. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2020 en over meerjarenraming  

      2021-2023 gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te Sittard + Kennisnemen van  

      voorlopige jaarrekening/-verslag 2018 

28. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2020 + meerjarenraming 2021-2023 van  

      gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord te Roermond  

      + Kennisnemen van vastgestelde jaarrekening 2018  

29. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2020 gemeenschappelijke regeling  

      Veiligheidsregio Limburg-Noord + over voorlopige jaarrekening 2018 

30. Vaststellen zienswijze over voorlopige jaarrekening 2018 gemeenschappelijke regeling  

      Westrom te Roermond 

31. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2020 gemeenschappelijke regeling  

      Grenspark Maas-Schwalm-Nette + Vaststellen zienswijze over conceptjaarverslag 2018 

32. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2020 gemeenschappelijke regeling  

      Reinigingsdienst Maasland te Haelen + Kennisnemen van vastgestelde jaarrekening  

      2018 

33. Motie vreemd aan de orde van de dag bepleiten toereikende Rijkscompensatie tekorten 

      jeugdhulp  

34. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake ‘bouwvlak op maat’  

      Wetselderstraat 2a in Ell 

35. Vaststellen aanbeveling benoeming nieuwe burgemeester 

36. Vaststellen ‘Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Leudal’  

37. Vaststellen ‘Verordening starterslening gemeente Leudal 2019’ 

38. Vaststellen ’Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021’ 

39. Bijstellen groen- en wegenonderhoud in het buitengebied 

40. Nemen richtinggevend besluit uitbreiding aantal woonwagens en standplaatsen 
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41. Uiten wensen of bedenkingen over nieuwe integraal woonwagenbeleid + over  

      beleidsregel ‘Toewijzingsbeleid woonwagenstandplaatsen Leudal’ 

42. Voteren krediet realiseren fietspad langs Heldenseweg in Neer 

43. Vaststellen bestemmingsplan ‘Fietspad Heldenseweg Neer’ 

44. Onttrekken gelden aan bestemmingsreserve meeropbrengsten toeristenbelasting 2017  

      voor terugbetalen gedeelte toeristenbelasting aan tweetal logies verschaffende  

      ondernemers 

45. Vaststellen duurzaamheidsvisie ‘Duurzaam Leudal 2030’ + Kennisnemen  

      ’Uitvoeringsprogramma 2019 Duurzaam Leudal’ 

46. Vaststellen herziene Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal 

47. Vaststellen Verordening behandeling bezwaarschriften Leudal 

48. Vaststellen Jaarrekening 2018 + Bestemmen rekeningresultaat 2018 + Vaststellen  

      meerjarenplanning grondexploitaties + Bestemmen restantbedragen gecommitteerde  

      reserve 

49. Vaststellen 1e raadsrapportage 2019 + Vaststellen 6e begrotingswijziging 2019 +  

      Voteren krediet vervanging vergaderinstallatie raadzaal + Vaststellen 14-tal mutaties  

      reserves + Verhogen subsidiebedrag Bureau Jeugdzorg Limburg 

50. Instemmen met Startnotitie Accommodatiebeleid Gemeente Leudal 

51. Instemmen met Kadernota 2020-2023 

52. Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag dekking (oplopende) kosten  

      nieuwbouw gezamenlijke voetbalaccommodatie in Kelpen-Oler + reserveren huidig  

      terrein voetbalaccommodatie Grathem voor woningbouw 

53. Afscheid van burgemeester A.H.M. Verhoeven MPM 

54. Beëdiging en installatie van burgemeester D.H. Schmalschläger 

55. Voteren krediet uitbreiding kleedlokalen voetbalclub SV-Roggel + aanleg led-verlichting 

     op accommodatie van SV-Roggel, tennisvereniging Wimbledonck en  

     evenemententerrein 

56. Vaststellen bestemmingsplan Aan de Watermolen 1 te Heythuysen 

57. Vaststellen Verordening Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein Ittervoort  

     2020-2024 

58. Voteren budget aanpassing St. Lambertuskerk Neeritter voor realiseren  

      sociaal-culturele en recreatieve nevenfunctie 

59. Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2020 gemeenschappelijke regeling  

     Westrom te  Roermond 

60. Onttrekken bedragen aan Algemene Reserve i.v.m. toekenning tegemoetkomingen in  

      tweetal planschadevergoedingsverzoeken waardevermindering door bestemmingsplan  

      Intensieve veehouderijen Leudal 

61. Verlenen verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Tegeldeal.nl,  

      Bevelantstraat (ongenummerd) te Roggel 

62. Kennisnemen 1e begrotingswijziging 2019 gemeenschappelijke regeling  

     Reinigingsdienst Maasland te Haelen 

63. Vaststellen Verordening tot toekenning van het Ereburgerschap gemeente Leudal +  

     Benoemen voormalig burgemeester A. Verhoeven tot ereburger 

64. Wijzigen afvaardiging in gemeenschappelijke regelingen 

65. Vaststellen Verordening jeugdhulp gemeente Leudal 2020 

66. Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Leudal 2020 

67. Vaststellen 2e raadsrapportage 2019 + Vaststellen 13e begrotingswijziging 2019 +  

      Vaststellen 9-tal mutaties in reserves + Instellen gecommitteerde reserve 

68. Vaststellen Controleprotocol onderzoek jaarstukken 2019 

69. Aanwijzen functionaris gegevensbescherming voor bestuursorgaan gemeenteraad 
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70. Algemene beschouwingen bij de Programmabegroting 2020-2023 

71. Vaststellen Begroting 2020 + Vaststellen Meerjarenraming 2020 - 2023 + Vaststellen  

     Meerjarig investeringsprogramma 2020 - 2023 + Voteren kredieten jaarschijf 2020 

72. Vaststellen Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2020 t/m 2023, Midden-Limburg  

     West 

73. Herbenoemen leden Rekenkamer Leudal + beëdiging 

74. Heroverwegen aanwijzing locatie centrale huisvesting basisschoolonderwijs voor kernen  

     Haler, Hunsel Ittervoort en Neeritter 

75. Voteren investeringskrediet realisering gezamenlijke accommodatie  

     voetbalverenigingen HVC Hunsel, ESV Ell en GKC Grathem/Kelpen-Oler aan Oranjelaan  

     in Kelpen-Oler 

76. Vaststellen bestemmingsplan ‘Sportpark HEG Kelpen-Oler’ 

77. Vaststellen Beleidsplan Gladheidbestrijding 2020 – 2024 

78. Vaststellen Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Leudal 

79. Vaststellen bestemmingsplan ‘Burgemeester Aquariusstraat te Haelen’ 

80. Beschikbaar stellen drietal bedragen voor projecten Buggenumse veld 

81. Verwerken gevolgen Septembercirculaire 2019 Gemeentefonds 

82. Vaststellen Verordening onroerendezaakbelastingen 2020 + Vaststellen Verordening  

      afvalstoffenheffing 2020 (incl. tarieventabel) + Vaststellen Legesverordening 2020  

      (incl. tarieventabel) + Vaststellen Verordening toeristenbelasting 2020 + Vaststellen  

      Verordening hondenbelasting 2020 + Vaststellen Verordening rioolheffing 2020 

83. Vaststellen wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten 

      en Waterschappen 

84. Vaststellen ‘Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad gemeente 

      Leudal 2019’ 

85. Beslissen omtrent bekrachtigen geheimhouding collegemededeling 3 december 2019  

      inzake ontwikkeling locatie Markt 8 in Grathem 

 

Deze 85 agendapunten kennen de volgende herkomst: 

Herkomst  Aantal Aantal % % 

College  64  75  

 Burgemeester Verhoeven (1-1 t/m 

31-8) 

 6  9 

 Burgemeester Schmalschläger (3-9 

t/m 31-12) 

 2  3 

 Wethouder Walraven  16  25 

 Wethouder Verlinden  17  27 

 Wethouder Backus  7  11 

 Wethouder Janssen  9  14 

 Wethouder Martens  7  11 

Burgemeester Voorstellen als bestuursorgaan  0  0  

Raadsfractie Initiatiefagendapunt2 1  1  

Raadsfractie Motie vreemd aan de orde van de 

dag3 

8  9  

Presidium 4 6  7  

Vertrouwens-

commissie 

5 1  1  

Griffier 6 5  6  

 totaal 85  991  
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 1 Dit wordt verklaard door afrondingsverschillen (zou eigenlijk 100% moeten zijn). 

 2 Dit betreft het agendapunt 74. 

3 Dit betreft de agendapunten 7, 8, 9, 19, 20, 33, 34 en 52. 

4 Dit betreft de agendapunten 14, 53, 54, 70, 73 en 84. 

5 Dit betreft het agendapunt 35. 

6 Dit betreft de agendapunten 1, 15, 18, 68 en 69. 

 

Ten opzichte van vorig jaar (2018) zijn de volgende verschillen in herkomst van raadsvoor-

stellen te duiden, in aantallen raadsvoorstellen: 

 College:       - 7 raadsvoorstellen 

Portefeuillehouder burgemeesters Verhoeven/Schmalschläger: verschil 0 

Portefeuillehouder wethouder Walraven:   - 10 raadsvoorstellen 

Portefeuillehouder wethouder Verlinden:  - 1 raadsvoorstel 

Portefeuillehouder wethouder Backus:  - 2 raadsvoorstellen 

Portefeuillehouder wethouder Janssen:  +  6 raadsvoorstellen 

Portefeuillehouder wethouder Martens:   +  5 raadsvoorstellen 

NB. In 2018 nam ex-wethouder Verheul 5 raadsvoorstellen voor z’n rekening 

 Burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan: - 4 raadsvoorstellen 

 Raadsfracties, initiatiefagendapunten:   + 1 raadsvoorstel 

 Raadsfracties, moties vreemd aan de orde van de dag: verschil 0 

 Presidium:       verschil 0 

 Vertrouwenscommissie:    + 1 raadsvoorstel 

 Griffier:      - 2 raadsvoorstellen 

 

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 2019 2018 2017 

Ex-burgemeester Verhoeven 2 2 0 

Burgemeester Schmalschläger 0 n.v.t. n.v.t. 

Wethouder Walraven 1 1 1 

Wethouder Verlinden 0 4 1 

Wethouder Backus 2 0 0 

Ex-wethouder Verheul n.v.t. 0 0 

Wethouder Janssen 1 0 n.v.t. 

Wethouder Martens 2 1 n.v.t. 

totaal 8 8 2 

 

 Besluitvorming gemeenteraad over raadsvoorstellen van het college 1.1.7.

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

avonden waarop (formeel 13; 2 juli betrof een voortgezette vergadering) raadsvergaderin-

gen werden gehouden lagen 64 (in 2018: 71) collegevoorstellen ter besluitvorming voor. 

 

Bij de 64 stemmingen over collegevoorstellen: 

 vonden er 52 (81 %) met unanieme stemmen (vóór, al dan niet geamendeerd) plaats. 

In 2018 bedroeg dat aantal: 53 (75 %); 

 Vonden 3 van die 52 unanieme stemmingen plaats nadat eerst het collegevoorstel was 

geamendeerd; 

 werd drie keer langs de scheidslijn coalitie - oppositie, voor of tegen, gestemd.  

In 2018 bedroeg dat aantal één; 

 stemde 4 keer een coalitiefractie (unaniem of gedeeltelijk) tegen een collegevoorstel 

(in 2018: óók 4 keer); 

 stemde 4 keer een fractie niet unaniem (in 2018: 3 keer); 

 1 keer de fractie Samen Verder + 1 keer de fractie CDA, beide in de raadsvergadering 

van 5 februari bij het agendapunt ‘Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag in-

zake provinciale opwaardering N280-West, wegvak Leudal’ 

 2 keer de fractie D66 in de raadsvergadering van 10 december bij de agendapunten 

‘Voteren investeringskrediet realisering gezamenlijke accommodatie voetbalverenigin-

gen HVC Hunsel, ESV Ell en GKC Grathem/Kelpen-Oler aan Oranjelaan in Kelpen-Oler’+ 

‘Vaststellen bestemmingsplan ‘Sportpark HEG Kelpen-Oler’; 

 Geen enkele keer werd een voorstel van het college verworpen. 

 

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) 
 

Voor en tegen bij 64 stemmingen over raadsvoorstellen van het college: 

 

 Voor Voor-

G 

Voor-

Totaal 

% 

voor 

Tegen Tegen-

G 

Tegen-

Totaal 

% 

tegen 

Totaal 

stemmingen 

Samen Verder 55 9 64 100  0 0 0 0 64 

Ronduit Open 53 9 62 97 2 0 2 3 64 

CDA 53 8 61 95 2 1 3 5 64 

D66 57 7 64 100 0 2 2 3 661 

Progressief Akkoord 

Leudal 

52 3 55 85 3 6 9 15 64 

VVD 50 6 56 88 5 3 8 12 64 

Leudal Sociaal 52 4 56 88  3 5 8 12  64 

 

1 De fractie D66 stemde bij de raadsvoorstellen 75 + 76 van het college gesplitst met zowel twee voorstemmers als één tegenstemmer. 
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De bovenstaande tabel levert als hoofdconclusie op dat relatief gesproken de fractie Samen Verder de college-

voorstellen het meeste steunde (namelijk voor 100 %), gevolgd door respectievelijk D66 (die althans deels ook 

100 % voor scoorde maar tegelijkertijd in twee gevallen ook deels tegenstemde), Ronduit Open, CDA, VVD en 

(ex aequo) Leudal Sociaal en Progressief Akkoord Leudal. Hieronder ziet u de percentages van dit jaar ook nog 

eens afgezet tegen die van de drie aan 2019 voorgaande jaren. 

 

Stemmingen over raadsvoorstellen van het college 

 Voor Tegen 

 2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016 

Samen Verder 100 % 99 %3 100 %1 98 % 0 % 1 % 5 %1 2 % 

Ronduit Open 97 % 96 % 92 % 92 % 3 % 4 % 8 % 8 % 

CDA 95 % 90 %3 81 % 93 % 5 % 14 % 19 % 7 % 

D66 100 % 97 % 93 % 88 % 3 % 3 % 7 % 12 % 

Progressief  

Akkoord Leudal 

85 % 85 % 83 % 76 % 15 % 15 % 17 % 24 % 

VVD 88 % 85 % 77 % 82 % 12 % 15 % 23 % 18 % 

Leudal Sociaal 88 %  92 %2 90 % 90 %2 12 % 8 % 12 %2 8 % 
 

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). 
3 

De fractie Samen Verder stemde bij 1 respectievelijk de fractie CDA stemde bij 2 van de 71 raadsvoorstellen 

  van het college gesplitst met zowel voor- als tegenstemmers; vandaar dat ‘het totaal’ van het CDA uitkomt op 

  104% (90 % voor gestemd + 14 % tegen gestemd). 

NB. De coalitie wordt/werd gevormd door: 

 In 2019: Samen Verder + Ronduit Open + D66 

 In 2018: (vanaf 1 januari) Samen Verder + Ronduit Open respectievelijk (vanaf 29 maart) Samen 

Verder + Ronduit Open + D66 

 In 2017: Samen Verder + Ronduit Open; 

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

af 22 maart); 

 

 Ingekomen stukken 1.1.8.

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 138 31 

Burgers, bedrijven, verenigingen, overige 306 69 

totaal 444 100 

 

 In 2018 bedroegen de aantallen: 116 collegestukken etc. (28 %) en 302 overige 

ingekomen stukken (72 %). 
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Dit jaar is de hoeveel college-informatie richting de gemeenteraad met 19 % toegenomen 

t.o.v. 2018. 

 
 Amendementen en moties 1.1.9.

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’). 

 

1.1.9.1. Amendementen 

Er werden 20 stemmingen (in 2018: 29) over amendementen uitgebracht. 

10 amendementen werden aangenomen en 10 werden verworpen. 

Er werden ook 4 amendementen, gehoord hebbende de beraadslagingen, ingetrokken;  

deze zijn niet verdisconteerd in de bovengenoemde aantallen. 

 

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

 

1.1.9.2. Moties 

Er werden 18 stemmingen (in 2018: 24) over moties uitgebracht. 

11 moties werden aangenomen en 7 moties werden verworpen.  

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

deze is niet verdisconteerd in de bovengenoemde aantallen. 

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

 

Aan het einde van het jaar zijn nog 12 moties als niet afgehandeld te beschouwen:  

3 uit 2017, 1 uit 2018 en 8 uit 2019. 

 
 Ervaring als raadslid 1.1.10.

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 4,4 jaar (D66), maximaal is dat 8,5 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 5,4 jaar (CDA) tot maximaal 12,7 jaar (Samen Verder).  

 

 Aantal leden 

in de fractie 

ultimo 2019 

Gemiddeld aantal  

jaren ervaring fractie-

leden als raadslid1 

Gemiddeld aantal jaren 

ervaring fractieleden als 

raadslid binnen Leudal2 

  1jan19 31dec19 1jan19 31dec19 

Samen Verder 7 13,7 12,7 8,8 8,5 

Ronduit Open 5 10,6 11,6 6,5 7,5 

CDA 5 4,4 5,4 4,4 5,4 

D66 3 4,7 5,7 3,4 4,4 

Progressief  

Akkoord Leudal 

2 5,7 6,7 4,2 5,2 

VVD 2 8,6 9,6 4,3 5,3 

Leudal Sociaal 1 4,8 5,8 4,8 5,8 
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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 (zowel zittende als niet meer zittende)  

raadsleden qua ervaring:  

 een top 10 qua ervaringen als raadslid alleen als raadslid van de gemeente Leudal + 

 een top 10 qua ervaringen (vanaf 1958) als raadslid überhaupt (als raadslid van Leudal 

en/of als raadslid van één van haar rechtsvoorgangers (eventueel aangevuld met erva-

ring opgedaan als raadslid in een andere gemeente). 

 

Top 10 aantal jaren raadslid 

binnen Leudal1 

Jaren Top 10 aantal jaren raadslid 

vanaf zittingsperiode  

1958-1962 

Jaren 

  1.   M. (Thieu) Wagemans 13,0 1.   J. (Jo) Beeren  39,5 

  2.   L. (Leon) Linssen 12,8 2.   P. (Pieter) van Melick 35,5 

  2.   P. (Peter) van Melick 12,8 3.   G. (Sjra) Vermeulen 34,4 

  4.   M. (Ria) Teluij  12,2 4.   G. (Gerrit) van Heusden 32,3 

  5.   A. (Anita) van Vlodrop - Van Kempen 11,5 5.   W. (Wim) Schreurs 31,8 

  6.   H. (Berry) Hermans 11,1 6.   H. (Hen) Sleven 29,4 

  7.   H. (Heleen) Wijers - Van der Linden 10,1 7.   M. (Thieu) Wagemans 28,9 

  8.   H. (Hen) Sleven 9,8 8.   W. (Wiel) van Heugten 27,5 

  9.   A. (André) Kierkels 9,8 8.   G. (Sjra) van Horne 27,5 

10.   R. (Ad) Thomassen 8,8 10. M. (Thieu) Geraets 27,5 

 
1. Het aantal jaren dat iemand raadslid is geweest in de gemeente Leudal, dus vanaf 1 januari 2007 t/m 31 december 2019. 

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 2 september 1958 (= start  

    zittingsperiode 1958-1962) t/m 31 december 2019. 

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).  

 

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 1958-19622 

Jaren 

1.   P. (Piet) Verlinden 10,1 1.   A. (Arno) Walraven 19,7 

2.   A. (Arno) Walraven 8,8 2.   H. (Hen) Sleven 15,7 

3.   P. (Paul) Vogels 6,0 3.   P. (Piet) Verlinden 14,9 

4.   M. (Mart) Janssen 4,5 4.   J. (Jo) Beeren 12,3 

5.   S. (Stan) Backus 3,8 5.   J. (Jo) Smolenaars   7,7 

6.   H. (Huub) van Bogget 3,2 6.   P. (Paul) Vogels   6,0 

6.   P. (Pieter) Jeurgens 3,2 7.   P. (Pieter) Jeurgens   5,3 

6.   H. (Hen) Sleven 3,2 8.   J. (Jan) Custers   4,8 

9.   J. (Joerie) Minses 2,9 9.   M. (Marieke) Kortenhorst   4,8 

9.   J. (Jo) Smolenaars 2,9 10. M. (Thieu) Wagemans   4,8 

 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=II&hoofdstuk=III&artikel=36b&z=2019-01-01&g=2019-01-01
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1. Deze personen hebben deze wethoudersjaren vervuld vanaf het ontstaan van de gemeente Leudal dus  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). Als zij raadslid of wethouder van Leudal zijn geweest, dan telt hun eventuele wethouderschap van vóór 1 januari 2007 (dus van een voorgaande  

   gemeente) hier mee. 

NB. Indien het aantal dagen ervaring exact gelijk is wordt dat met een gelijk klassering geduid (bijv. 6e ,6e, 5e of 9e,98e).  

      Verschillen de hoeveelheid dagen maar is het in jaren afgerond uitgedrukt hetzelfde dan is de klassering ongelijk. 

 

 Leeftijd raadsleden 1.1.11.

De gemiddelde leeftijd van de 25 raadsleden bedraagt aan het einde van dit jaar 51,5 jaar. 

 

Per raadsfractie bedragen die gemiddelden ‘van oud naar jong’ (afgerond op dichtstbijzijn-

de hele getallen): fractie Leudal Sociaal: 83 jaar, fractie Progressief Akkoord Leudal: 62 

jaar, fractie Ronduit Open: 54 jaar, fractie Samen Verder: 53 jaar, fractie D66: 46 jaar, 

fractie VVD: 44 jaar en fractie CDA: 43 jaar. 

  

Leeftijdsklasse Aantal raadsleden 

ultimo 2019 

Jonger dan 20 jaar 0 

20 t/m 29 jaar 4 

30 t/m 39 jaar 3 

40 t/m 49 jaar 4 

50 t/m 59 jaar 4 

60 t/m 69 jaar 8 

70 jaar en ouder 2 

 

 Aanwezigheid publiek 1.1.12.

Op de 13 avonden, waarop een openbare raadsvergadering werd gehouden, bedroeg het 

aantal publieke belangstellenden (inclusief ambtenaren en pers) minimaal 15 (5 februari + 

5 november) en maximaal 130 (23 augustus, afscheid van burgemeester A. Verhoeven).  

In totaal bedroeg dat aantal 543 belangstellenden, een gemiddelde van bijna 42 per avond  

 

In de tabel hieronder worden de drie bijzondere, openbare raadsvergaderingen, die ver-

band hielden met het vertrek van burgemeester de heer A. Verhoeven resp. de werving en 

installatie van burgemeester mevrouw D. Schmalschläger, buiten beschouwing gelaten. 

In totaal bedroeg voor de overblijvende 10 avonden het totaal aantal publiek 307 perso-

nen, een gemiddelde van 31 per avond (in 2018: 28 per avond).  

 

Jaar Gemiddelde aanwezig-

heid publiek per avond 

2010 26 

2011 24 

2012 20 

2013 26 

2014 40 

2015 26 

2016 24 

2017 36 

2018 28 

2019 31 
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Over deze 10 jaren van 2010 t/m 2019 gemiddeld 28 personen per avond. 

 

 Uitzendingen raadsvergaderingen 1.1.13.

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

verspreid. 

 

Lokale tv + Internet 

De lokale omroep ML5 uit Heythuysen verzorgt live uitzendingen van de openbare raads-

vergaderingen.  

 

Abonnees met een Ziggo-aansluiting, die wonen in de gemeente Leudal (en o.a. in één 

van de overige 6 Midden-Limburgse gemeenten), kunnen via het digitale kanaal 42 of het 

analoge kanaal 22+ naar ML5 kijken. Zie daarover de informatie op het internetadres van 

de omroep (www.ml5.nl). 

 

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 https://channel.royalcast.com/leudal of klik hierop. Daardoor kunnen belang-

stellenden, wereldwijd, openbare raadsvergaderingen van onze gemeente volgen. Dat kan 

zowel live als achteraf (per agendapunt en daarbij ook nog per spreker) via een ‘archief 

van vergaderingen’. Het terugkijken kan al direct na afloop van een raadsvergadering. 

 

Hoeveel bekijks  

 Lokale tv: Omroep ML5 heeft geen kijkcijfers tot haar beschikking. 

 Internet: De kijkcijfers, per ultimo 2019, 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 - met name het pas voorbije 

jaar - 2019 kan de komende jaren nog oplopen). 

 

Raad Live kijkers1  Achteraf kijkers 

  Aantal personen 

webcast minimaal  

1 minuut bekeken 

Aantal personen dat 

player heeft geopend 

8 januari (bijzonder) 38 193 487 

5 februari 28 77 273 

12 maart 26 72 262 

16 april 64 129 437 

21 mei 20 77 312 

25 juni 50 118 485 

2 juli (voortzetting) 32 83 202 

23 augustus (bijzonder) n.v.t.2 51 142 

3 september (bijzonder) n.v.t.2 19 78 

24 september 29 107 308 

5 november 15 51 111 

12 november (begroting) 59 111 281 

10 december 117 179 452 

totaal 478 1267 3830 

gemiddeld 43 97 295 

https://www.ml5.nl/ontvangst/
https://channel.royalcast.com/leudal
https://channel.royalcast.com/leudal
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1 het gaat hier - per raadsvergadering - om unieke kijkers. 

2 deze vergadering werd niet in het gemeentehuis gehouden en daarom niet live via internet uitgezonden (wel opgenomen en achteraf 

raadpleegbaar) 

 

Het gemiddeld aantal (via internet) live kijkers dit jaar (43) is met 5 toegenomen t.o.v. vo-

rig jaar (38). 

 

 Kosten tv- en internetuitzendingen 1.1.14.

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

overeenkomst met omroep 3ML (inmiddels omroep ML5 geheten) uit Heythuysen als met 

Company Webcast uit Capelle aan den IJssel om de live-uitzending via de lokale tv (ver-

zorgd door ML5) respectievelijk de doorgifte van het videosignaal via internet (verzorgd 

door Company Webcast) mogelijk te maken. 

 

Omroep ML5 verzorgt overigens ook, in opdracht van het presidium (voor deze: de grif-

fier), het maken van een lokale tv-rubriek geheten ‘Op de Raadsagenda’ waarin vooraf-

gaande aan een raadsvergadering, gedurende een kwartier, enkele raads- en collegeleden 

worden geïnterviewd over enkele het meest in het oog springende agendapunten van die 

raadsvergadering. Voor een overzicht van het aantal dit jaar gehouden tv-interviews: zie 

paragraaf 2.2.3. van dit jaarverslag. 

Overigens: het presidium heeft op 3 december besloten dat dit jaar voor ’t laatst die tv-

rubriek wordt gemaakt. 

 

Dit jaar was voor de tv- en internetuitzendingen (inclusief tv-interviews), voor de dien-

sten van omroep 3ML/ML5 + Company Webcast, een bedrag geraamd van € 32.500.  

 

De werkelijke kosten bedroegen: 

 

 Voor omroep ML5  € 28.617, opgebouwd als volgt: 

 Uitzenden 12 raadsvergaderingen vanuit de raadzaal: € 20.075; 

 Uitzenden 2 raadsvergaderingen vanuit gemeenschapshuis De Bombardon Heythuysen 

resp. kasteel Groot Buggenum Grathem: € 2.000 resp. € 1.900; 

 Maken dvd’s van de twee bijzondere raadsvergaderingen: € 42; 

 Upgrade decoder/encoder naar HDMI-signaal i.v.m. vervanging 8 jaar oude ‘vga’-

vergaderinstallatie raadzaal: € 4.600. 

 

 Voor Company Webcast  € 4.826, voor licentiekosten. 

 

In totaal derhalve: € 33.217 

 

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 

2018 € 27.135 

2019 € 33.217 
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 1.1.15.

De samenstelling van de gemeenteraad wijzigde in de lente door het vertrek, per 15 

maart, van mevrouw M. Teluij respectievelijk door de komst, per 16 april, van mevrouw 

E. van Tilburg. 

Daarnaast vertrok per 1 september burgemeester de heer A. Verhoeven, dus ook de 

voorzitter van de gemeenteraad. Per 3 september volgde mevrouw D. Schmalschläger 

hem als burgemeester en daarmee als raadsvoorzitter op. 
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Op de foto (genomen op 5 november) de gemeenteraad, inclusief raadsvoorzitter burge-

meester Schmalschläger: 

 

Staand, van links naar rechts:  

Heleen Wijers, Anita van Vlodrop, André Kierkels, Peter van Melick, Hen Sleven, John Nouwen,  

Thieu Wagemans, (burgemeester / raadsvoorzitter) Désirée Schmalschläger, Evert Franzen,  

Dirk Voermans, Richard Verheul, Pieke Houben, Jordi Vissers, Leon Linssen, Joost van der Stappen en 

Berry Hermans. 

 

Zittend, van links naar rechts:  

Iris Schors, Gerry Teeuwen, Michel Graef, Nadine Alofs, Rob Flinsenberg, Jordi Custers, Ad Thomassen, 

Ellie van Tilburg, Hilde Glessner en Huub van Helden. 
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1.2. De commissies 

 

De gemeentelijke vergaderstructuur (zie ook: paragraaf 3.1) kent drie raadscommissies:  

de commissie sociaal (vergadert op maandagen), de commissie fysiek (vergadert op dins-

dagen) en de commissie bestuur en middelen (vergadert op woensdagen). Deze commis-

sies vergaderen twee weken voorafgaande aan een raadsvergadering. 

De raad heeft in de ‘Verordening op de raadscommissies 2014’ het maximum aantal leden 

dat een fractie, per raadscommissie, mag aanwijzen, bepaald volgens de volgende formu-

le: per twee raadsleden in een raadsfractie één commissielid per raadscommissie met een 

maximum van drie commissieleden per raadscommissie en een minimum van één com-

missielid per raadscommissie.  

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

wie commissielid wordt en bepaalt ook wie eventueel waarneemt. 

 

Ultimo 2019 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 2 1 1 2 

Ronduit Open 0 2 1 1 1 1 

CDA 0 2 0 2 0 1 

D66 1 0 1 0 0 1 

Progressief Akkoord 

Leudal 

0 1 0 1 0 1 

VVD 0 1 0 1 1 0 

Leudal Sociaal 1 0 1 0 1 0 

subtotaal 3 8 5 6 4 6 

totaal 11 11 101 

 
1. De fractie CDA kent ultimo dit jaar een vacature in de commissie bestuur en middelen. 

Het opvallendste in bovenstaande tabel is dat de afvaardigingen namens de fracties in de 

commissie fysiek veel meer uit raadsleden ten koste van niet-raadsleden zijn komen te be-

staan (2018: 2 raadsleden en 8 niet-raadsleden; dit jaar: 5 raadsleden en 6 niet-

raadsleden). 

 

In de raadsvergadering van 16 april besloot de gemeenteraad om voor elke commissie  

definitief een commissievoorzitter te benoemen (na de ‘tijdelijke’ benoeming die bij  

raadsbesluit van 17 april 2018 plaatsvond in afwachting van de besluitvorming over de  

vergaderstructuur 2018-2022) en wel als volgt: 

 voorzitter commissie sociaal: raadslid mevrouw N. Alofs; 

 voorzitter commissie fysiek: raadslid mevrouw H. Wijers; 

 voorzitter commissie bestuur en middelen: raadslid de heer L. Linssen. 

 

Een commissievoorzitter is niet tevens lid van de commissie. 

De commissie wijst uit haar midden zelf een waarnemend voorzitter aan (commissie  

sociaal: niet-raadslid de heer D. Jimmink; commissie fysiek: niet-raadslid de heer  

M. Bongers; commissie bestuur en middelen: raadslid de heer J. Vissers). 
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 Commissie sociaal 1.2.1.

 

1.2.1.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

Er werd op 8 avonden een openbare commissievergadering gehouden. De kortste verga-

dering duurde 1 uur (6 mei), de langste vergadering duurde 3 uur (21 januari).   

Over geheel het jaar duurde een vergadering gemiddeld 1 uur en 50 minuten.  

In absolute zin heeft de commissie dit jaar 14 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 

2018 1 uur + 37 minuten 12 uur + 55 minuten 

2019 1 uur + 50 minuten 14 uur + 40 minuten 

 

1.2.1.2. Gaande en komende leden 

Per 1 januari vertrok niet-raadslid mevrouw A. van den Beuken-Roeven als CDA-

commissielid. Zij werd met ingang van 25 februari als commissielid opgevolgd door raads-

lid de heer R. Flinsenberg. 

 

Op 15 juli vertrok niet-raadslid de heer M. Hoogers als D66-commissielid. Met ingang van 

9 september volgde raadslid mevrouw I. Schors hem op als commissielid. 

 

Met ingang van 17 november beëindigde CDA-raadslid de heer R. Flinsenberg zijn com-

missielidmaatschap. Hij werd per die datum opgevolgd door niet-raadslid de heer J. van 

den Beuken uit Neeritter. 

 

Bij raadsbesluit van 16 april werd de (bij raadsbesluit van 17 april 2018) tijdelijke be-

noeming van raadslid mevrouw N. Alofs als voorzitter van de commissie omgezet in een 

definitieve benoeming. 

 

1.2.1.3. Presentie 

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

commissievergadering werd gehouden, luidt als volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presenties in Commissie Sociaal 

Samen Verder 23 van 24 (  96 %), 2x waarnemer 

Ronduit Open 15 van 16 (  94 %), 2x waarnemer 

CDA 15 van 16 (  94 %), 1 x waarnemer 

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

Progressief Akkoord Leudal   8 van   8 (100 %), 5x waarnemer 

VVD   6 van   8 (  75 %), 1x waarnemer 

Leudal Sociaal   7 van   8 (  88 %) 
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Alle politieke groeperingen waren in elke commissievergadering door een commissielid of 

een waarnemer vertegenwoordigd met uitzondering van de VVD (13 juni + 21 oktober) 

en Leudal Sociaal (6 mei). 

Totaal kwam de presentie van de commissieleden (inclusief hun waarnemers) uit op 93 % 

(82 van 88 maximaal mogelijke presenties). 

 

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

tievelijk 88 % (7/8) en 100 % (8/8). Drie van de acht vergaderingen werden voorgezeten 

door waarnemend voorzitter de heer D. Jimmink omdat voorzitter mevrouw N. Alofs één 

vergadering afwezig was en in twee gevallen later ter vergadering kwam (maar niet meer 

ging voorzitten). 

 

Van de zes 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 bijgewoond door wethouder 

M. Janssen alsook een aantal keren door de wethouders S. Backus en R. Martens. 

 

Hun presentie was dit jaar als volgt:  

 wethouder Janssen was 8 van de 8 keer aanwezig; 

 wethouder Backus was 5 van de 8 keer aanwezig; 

 wethouder Martens was 6 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. 

 

1.2.1.4. Waarover is er zoal gesproken ? 

In commissievergaderingen worden standaard de raadsvoorstellen voor besproken. Voor 

een overzicht daarvan zie paragraaf 1.1.6. Tevens stuurt wethouder M. Janssen geregeld 

schriftelijke mededelingen naar de commissie om de commissieleden in de gelegenheid te 

stellen eventuele mondelinge vragen te stellen. 

Daarnaast sprak de commissie sociaal in hoofdzaak over de volgende agendapunten: 

 Presentatie Centrum voor Jeugd en Gezin 

 Plan van aanpak beleidsplan sociaal domein 

 Dashboard en rapport gemeentelijke monitor sociaal domein gemeente Leudal 

 Collegemededeling voortgang nieuw speel-leercentrum voor Haler, Hunsel, Ittervoort en 

Neeritter 

 Presentatie cliënt-ervaringsonderzoek jeugdhulp / preventie 

 Stand van zaken Rubicon 

 Brief rekenkameronderzoek jeugdhulp 

 Brief VNG over hulpmiddelen Wmo 

 E-mail Alliantie kinderarmoede 

 Vergaderwijze commissie sociaal 

 Armoede- en minimabeleid 

 Koersdocument preventie 

 Ingekomen e-mail over heroverweging locatiekeuze basisschool Haler, Hunsel, Itter-

voort, Neeritter 

 Collegemededeling over tekorten jeugdzorg 
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 Presentatie dementie 

 Collegemededeling strategische oriëntatie Participatiewet en sociale werkvoorziening 

 Vaststellen vergaderkalender 2e helft 2019 

 Presentatie SOML over ontwikkelingen onderwijs 

 Rekenkamerbrief tekorten jeugdzorg 

 Collegemededeling nieuwbouw voetbalaccommodatie Kelpen-Oler 

 Kunst- en cultuurnota 

 Beleidsplan sociaal domein 

 Verslag bijeenkomst minimabeleid  

 Beleidsnotitie schuldhulpverlening 

 E-mail Netwerk senioren Limburg 

 Notitie PAL inzake coulance-regels incasso gemeentelijke belastingen 

 Vaststellen vergaderkalender commissie sociaal 2020 

 Collegemededeling 22okt19 onderzoek heroverweging locatie speel-leercentrum kernen 

Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter 

 

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 3 van de 8 commissievergaderingen is door 8 personen 

(1+ 1 + 6) ingesproken. Het betrof de volgende 4 onderwerpen: 

- Heroverwegen locatiekeuze basisschool Haler, Hunsel, Ittervoort, Neeritter; 

- Raadsvoorstel ‘Instemmen met Startnotitie Accommodatiebeleid Gemeente Leudal’; 

- Raadsvoorstel ‘Voteren investeringskrediet realisering gezamenlijke accommodatie  

  voetbalverenigingen HVC Hunsel, ESV Ell en GKC Grathem/Kelpen-Oler aan Oranjelaan in 

  Kelpen-Oler’; 

- Initiatiefraadsvoorstellen ‘Heroverwegen aanwijzing locatie centrale huisvesting  

  basisschoolonderwijs voor kernen Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter’. 

 

1.2.1.6. Publiek 

Bij alle 8 vergaderingen was publiek aanwezig. In totaal kwamen 211 personen kijken en 

luisteren. Een gemiddelde van 26 personen. Het meeste publiek (99 personen) kwam op de 

vergadering af bij de bespreking van de onderwerpen ‘Heroverwegen aanwijzing locatie 

centrale huisvesting basisschoolonderwijs voor kernen Haler, Hunsel, Ittervoort en Neerit-

ter’+ ‘Voteren investeringskrediet realisering gezamenlijke accommodatie voetbalvereni-

gingen HVC Hunsel, ESV Ell en GKC Grathem/Kelpen-Oler aan Oranjelaan in Kelpen-Oler’. 

 

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 € 3.836 aan presentiegeld uitgekeerd. 
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 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Samen Verder € 1119 € 1039 €  1279 €  838 € 1201 € 1126 

Ronduit Open € 1039 € 1199 €  639 €  686 €   901 €   901 

CDA €   719 €   879 €  559 €  457 €   600 €   525 

D66 €   320 €   639 €  400 €    76 €       0 €       0 

Progressief  

Akkoord Leudal 

€   240 €   479 €  479 €  229 €   525 €   375 

VVD €   400 €   479 €  400 €  533 €   675 €   450 

Leudal Sociaal €     0 €   160 €  719 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Overige n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. €   150 

Totaal € 3836 € 4875 €  4475 €  2819 € 3902 € 3527 

NB. De tabel bevat afrondingsverschillen. 

 

1.2.1.8. Samenstelling eind 2019 

Ultimo 2019 is de samenstelling als volgt. 

 

De commissie sociaal heeft mevrouw Nadine Alofs (raadslid, CDA; foto hieronder links) als 

voorzitter en de heer John Lommen (raadsadviseur) als commissiegriffier: 

 

  

 

De heer Dirk Jimmink (CDA) is door de commissie aangewezen als waarnemend commis-

sievoorzitter. 

De commissie heeft ultimo 2018: 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, Progressief Akkoord Leudal, VVD en Leudal Sociaal hebben elk één lid, 

als volgt verdeeld: 

 

- Samen Verder, v.l.n.r. de heer Pieke Houben (raadslid), de heer Jan Engelen en mevrouw 

  Jannita Schreurs: 
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- Ronduit Open, v.l.n.r. mevrouw Marianne Bultman en de heer Ger Laemers: 

  

 

- CDA, v.l.n.r. de heer John van den Beuken en de heer Dirk Jimmink: 

   

 

- D66, mevrouw Iris Schors (raadslid): 

 
 

- Progressief Akkoord Leudal, de heer Pieter Beerens: 

 

 

- VVD, mevrouw Marjolijn Ouwerkerk: 
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- Leudal Sociaal, de heer Richard Verheul (raadslid): 
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 Commissie fysiek 1.2.2.

 

1.2.2.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

 Er werd op 8 avonden een openbare commissievergadering gehouden. De kortste  

 vergadering duurde 52 minuten (10 september), de langste vergadering duurde 3 uur en 

 27 minuten (26 november).   

Over geheel het jaar duurde een vergadering gemiddeld 2 uur en 26 minuten.  

In absolute zin heeft de commissie dit jaar 19 uur en 28 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 

2018 2 uur + 48 minuten 25 uur + 15 minuten 

2019 2 uur + 26 minuten 19 uur + 28 minuten 

 

De commissie heeft dit jaar geen werkbezoeken afgelegd. 

 

1.2.2.2. Gaande en komende leden 

  

 Raadslid de heer H. Sleven is door zijn fractie Samen Verder per 21 juni aangewezen als 

 commissielid in de vacature die was ontstaan door het raadsbesluit van 17 april 2018  

 waarbij toenmalig commissielid mevrouw H. Wijers-Van der Linden werd benoemd tot  

 commissievoorzitter. 

 

 Commissielid de heer J. Bouten uit Heibloem beëindigde op 10 september het lidmaatschap 

 van de commissie voor Leudal Sociaal. De fractie besloot om per 26 november vooralsnog 

 raadslid de heer R. Verheul als opvolger aan te wijzen. 

 
1.2.2.2.1. Presentie 

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

            openbare commissievergadering werd gehouden, luidt als volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Presenties in Commissie Fysiek 

Samen Verder 23 van 24 (  96 %), 5 x waarnemer 

Ronduit Open 16 van 16 (100 %), 1 x waarnemer 

CDA 16 van 16 (100 %), 4 x waarnemer 

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

Progressief Akkoord Leudal   8 van  8  (100 %), 2 x waarnemer 

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

Leudal Sociaal   6 van  8  ( 75 %) 
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 Op Leudal Sociaal na waren alle politieke groeperingen in elke commissievergadering door 

 een commissielid of een waarnemer vertegenwoordigd. Leudal Sociaal liet in de  

 commissievergaderingen van 10 september en 22 oktober verstek gaan. 

 

 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 88 % (7/8) en 100 % (8/8).  

 In de commissievergadering van 22 januari fungeerde waarnemend commissievoorzitter de 

 heer M. Bongers als voorzitter. 

 

 Van de zes 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 vier collegeleden  

 bijgewoond: de wethouders A. Walraven, P. Verlinden, S. Backus en R. Martens. 

 

 Hun presentie was dit jaar als volgt:  

 wethouder Walraven was 1 van de 8 keer aanwezig; 

 wethouder Verlinden was 5 van de 8 keer aanwezig; 

 wethouder Backus was 7 van de 8 keer aanwezig; 

 wethouder Martens was 8 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. 

 

1.2.2.3. 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  

fysiek in hoofdzaak over de volgende agendapunten: 

1. Bespreken verzoek Dierenrechtenorganisatie stichting Bite Back te Zeist over instellen 

verbod oplaten (wens)ballonnen 

2. Bespreken e-mail H. Olislaegers te Heythuysen over conceptrapportage  

    haalbaarheidsonderzoek transformatie bedrijventerrein Kloosterstraat 

3. Bespreken prestatieafspraken 2019 volkshuisvesting / Bespreken verzoek Dorpsraad 

    Kelpen-Oler over mogelijkheid bouw tijdelijke sociale huurwoningen in gemeente Leudal 

4. Toelichting op woonbeleid + Actualisatie regionale structuurvisie Wonen Midden-Limburg 

    + Opstellen lokaal uitvoeringsprogramma Wonen Leudal 

5. Bespreken kopie-e-mail 7-tal families uit Grathem met verzoek om heroverweging  

    principebesluit college vestiging tijdelijk hondenpension Veldstraat 4 in Grathem 

6. Bespreken (be)handelwijze gemeente n.a.v. klachten derden over bedrijven /  

    ondernemers 

7. Bespreken monitoren actiepunten voortvloeiend uit ‘Jaarplan 2019 Stichting Keyport 

    2020’ 
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8. Bespreken collegemededeling starten procedure toekennen ‘bouwvlak op maat’ agrarisch 

    bedrijf Wetselderstraat 2a Ell 

9. Vaststellen vergaderkalender commissie fysiek (rest) 2019 

10. Toelichting Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen over  

      landschapsbiografie Neeritter - Ittervoort 

11. Bespreken e-mail M. van der Heijden (e.a.) 3 juni 2019 over procedure aanvraag  

      vestiging tijdelijk hondenpension Veldstraat 4 te Grathem 

12. Bespreken verlies van gemeentelijk eigendom van registergoederen ten gevolge van 

     verjaring 

13. Presentatie conceptbeleidskader zon- en windenergie 

14. Bespreken 2 collegemededelingen 6 augustus 2019 inzake proeftuinen Buitengebied in 

      Beweging 

15. Bespreken voortgang ontwerpbestemmingsplan ‘Sportpark HEG Kelpen-Oler’ 

16. Bespreken collegemededeling 27 juni 2019 over voorgenomen verkoop voormalige  

      bibliotheekgebouw in Haelen 

17. Bespreken collegemededeling 24jun19 met tussenbericht over herontwikkeling 'locatie 

      voormalig transportbedrijf Huskens', Markt 8 en 8a in Grathem 

18. Vaststellen vergaderkalender commissie fysiek 2020 

19. Presentatie Regionale Energie Strategie 

20. Bespreken collegemededeling niet instellen hoger beroep tegen uitspraak Rechtbank 

      Limburg inzake omgevingsvergunning Holmel BV te Heythuysen 

 

1.2.2.4. 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 3 van de 8 commissievergaderingen is door 7 personen (1 + 1 + 5) ingesproken. Het 

betrof de volgende 5 onderwerpen: 

- Bespreken kopie-e-mail 7-tal families uit Grathem met verzoek om heroverwegen 

  principebesluit college vestiging tijdelijk hondenpension Veldstraat 4 in Grathem 

- Bespreken voortgang ontwerpbestemmingsplan ‘Sportpark HEG Kelpen-Oler’ 

- Voor bespreken raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Sportpark HEG Kelpen-Oler 

- Voor bespreken raadsvoorstel Beschikbaar stellen drietal bedragen voor projecten  

  Buggenumse veld 

- Bespreken collegemededeling niet instellen hoger beroep tegen uitspraak Rechtbank  

  Limburg inzake omgevingsvergunning Holmel BV te Heythuysen 

 

1.2.2.5. Publiek 

Bij alle 8 commissievergaderingen was publiek aanwezig. In totaal kwamen 83 personen 

kijken en luisteren (gemiddeld 10). Het laagste aantal was 3 (22 januari), het hoogste aan-

tal bedroeg 22 (26 november). 

 

1.2.2.6. 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 € 3.996 aan presentiegeld uitge-

keerd.  
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 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Samen Verder € 799 €  959 € 1039 €  838 € 1126 € 1126 

Ronduit Open € 559 €  719 €   559 €  838 € 1351 € 1126 

CDA € 959 € 1039 €   639 €  610 €   675 €   375 

D66 € 160 €   320 €   559 €      0 €       0 €       0 

Progressief  

Akkoord Leudal 

€ 559 €   559 €   639 €  534 €   525 €   600 

VVD € 559 €   559 €   559 €  534 €   600 €   300 

Leudal Sociaal € 400 €   400 €     80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Overige n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. €   300 

totaal € 3996 €   4555 €   4075 €  3352 € 4278 € 3677 

NB. De tabel bevat afrondingsverschillen. 

 

 

1.2.2.7. Samenstelling eind 2019 

Ultimo 2019 is de samenstelling als volgt. 

 

De commissie fysiek heeft mevrouw H. Wijers - Van der Linden (raadslid, Samen Verder; 

foto hieronder links) als voorzitter en de heer W. Cornelissen (griffier) als commissiegrif-

fier: 

 

  

 

De heer M. Bongers (CDA) is door de commissie aangewezen als waarnemend commissie-

voorzitter. 

De commissie mag elf leden hebben. De politieke groepering Samen Verder heeft, conform 

de ‘Verordening op de raadscommissies 2014’, drie commissieleden, Ronduit Open en het 

CDA hebben er elk twee en de overige politieke groeperingen D66, Progressief Akkoord 

Leudal, VVD en Leudal Sociaal hebben elk één lid, als volgt verdeeld: 

 

- Samen Verder, v.l.n.r. de heer Jack Coolen, mevrouw Ellie van Tilburg (raadslid) en 

  de heer Hen Sleven (raadslid): 
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- Ronduit Open, v.l.n.r. de heer Evert Franzen (raadslid) en de heer Baldwin Grabert: 

  

 

- CDA, v.l.n.r. de heer Thieu Bongers en de heer Jan Visser: 

  

 

- D66, de heer André Kierkels (raadslid): 

 

- Progressief Akkoord Leudal, de heer Leon van Kessel: 

 

 

- VVD, de heer Pim Ramaekers: 
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- Leudal Sociaal, de heer Richard Verheul (raadslid): 
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 Commissie bestuur en middelen  1.2.3.

 

1.2.3.1. Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 

Er werd op 7 avonden een openbare commissievergadering gehouden. 

 

De kortste vergadering duurde 1 uur en 35 minuten (11 september), de langste vergade-

ring duurde 2 uur en 55 minuten (12 juni). Over geheel het jaar duurde een vergadering 

gemiddeld 2 uur en 6 minuten. 

In absolute zin heeft de commissie dit jaar 14 uur en 40 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 

2018 1 uur + 38 minuten 13 uur +   5 minuten 

2019 2 uur +   6 minuten 14 uur + 40 minuten 

 

1.2.3.2. Gaande en komende leden 

Per 15 maart beëindigde mevrouw M. Teluij (Samen Verder) haar functie als raadslid. 

Daar zij tevens voorzitter van de commissie was kwam toen ook aan dat voorzitterschap 

een einde. 

Bij raadsbesluit van 16 april volgde raadslid de heer L. Linssen haar op als commissie-

voorzitter. 

 

Met ingang van 11 september is raadslid de heer R. Verheul, namens de fractie Leudal 

Sociaal, lid geworden van de commissie in de vacature die bestond sinds dat de fractie, in 

deze samenstelling, per 11 mei 2018 is ontstaan. 

 

   Commissielid de heer B. Nijskens uit Horn, die namens het CDA in deze commissie zitting 

             had, beëindigde per 25 oktober het lidmaatschap van de commissie. De CDA-fractie heeft  

             nog geen opvolger benoemd. 

 

   De heer S. van de Haterd uit Horn is door de fractie Samen Verder per 24 oktober  

   benoemd in de vacature die sinds het raadsbesluit van 16 april bestond waarbij toenmalig  

   commissielid raadslid L. Linssen werd benoemd tot commissievoorzitter. 
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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 waren in elke commissievergadering vertegenwoordigd door 

hun commissielid of een waarnemer, met uitzondering van het CDA dat niet in de verga-

dering van 27 november vertegenwoordigd was én Leudal Sociaal die niet in de vergade-

ringen van 3 april + 8 mei aanwezig was. 

 

Totaal kwam de presentie van de commissieleden (inclusief waarnemers) uit op 87 %  

(67 van 77 maximaal mogelijke presenties). 

 

De aantallen presenties voor de commissievoorzitter L. Linssen + de commissiegriffier lui-

den voor hen 80 % (4/5) resp. 100 % (7/7). Ex-commissievoorzitter M. Teluij zat die ene 

vergadering nog voor die ze kon voorzitten. Waarnemend commissievoorzitter J. Vissers 

zat een vergadering voor toen er nog geen commissievoorzitter door de raad was be-

noemd in de vacature van mevrouw Teluij alsook een vergadering toen commissievoorzit-

ter L. Linssen was verhinderd. 

 

Van de zes 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: ex-burgemeester A. Verhoeven / burgemeester D. Schmalschläger 

en de wethouders P. Verlinden en S. Backus. Hun presentie was dit jaar als volgt:  

 ex-burgemeester Verhoeven was 4 van de 4 keer aanwezig; 

 burgemeester Schmalschläger was 1 van de 3 keer aanwezig; 

 wethouder Walraven was 0 van de 7 keer aanwezig; 

 wethouder Verlinden was 4 van de 7 keer aanwezig; 

 wethouder Backus was 4 van de 7 keer aanwezig; 

 Wethouder Janssen was 2 van de 7 keer aanwezig; 

 Wethouder Martens was 1 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. 

 

 Presenties in Commissie Bestuur en Middelen 

Samen Verder 17 van 21  ( 81 %), 1x waarnemer 

Ronduit Open 13 van 14  ( 93 %), 5x waarnemer 

CDA 11 van 14 (  79 %), 2 x waarnemer 

D66   7 van  7  (100 %), 1x waarnemer  

Progressief  

Akkoord Leudal 

  7 van  7  (100 %) 

VVD   7 van  7  (100 %) 

Leudal Sociaal   5 van  7  ( 71 %), 2x waarnemer 
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1.2.3.4. Waarover is er zoal gesproken ? 
In commissievergaderingen worden standaard de raadsvoorstellen voor besproken. Voor 

een overzicht daarvan zie paragraaf 1.1.6. In de commissie bestuur en middelen is de or-

ganisatieontwikkeling als standaard agendapunt opgenomen. Naast over raadsvoorstellen 

sprak de commissie bestuur en middelen in hoofdzaak over de volgende agendapunten: 

1. Presentatie Expertise Centrum Geo 

2. Afhandeling toezegging onttrekking gelden beheer onderhoud groen 

3. Presentatie directeur Veiligheidsregio Limburg Noord 

4. Bevindingen accountant interim-rapportage 2018 

5. Brief Provincie over repressief toezicht en de collegereactie hierop 

6. Presentatie over viering 75 jaar bevrijding 

7. Beleidsnotitie Regiegroep Grip op Samenwerking 

8. Jaarverslag 2018 Rekenkamer Leudal 

9. Collegemededeling voortgang drugslab Haler 

10. Vaststellen vergaderkalender 2e helft 2019 

11. Presentatie traject strategische visie 

12. Presentatie gemeentelijk vastgoed 

13. Brief Starterscentrum Limburg met jaarverslag 2018 

14. E-mail SP Coulance incasso gemeentelijke belastingen 

15. Collegemededeling 9jul19 over oprichting Werkbedrijf 

16. Verduurzaming Leges 

17. Vaststellen vergaderkalender commissie bestuur en middelen 2020 

18. Presentatie ondermijning 

 

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 (niet op 12 juni en 11 sep-

tember). In totaal kwamen 45 personen kijken en luisteren.  

 

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 € 2.477 aan presentie-

geld uitgekeerd. 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Samen Verder € 639 € 959 € 1039 € 1143 € 1351 €  901 

Ronduit Open €   80 € 240 €   160 €   457 €   300 €  300 

CDA € 719 € 879 €      0 €      0 €       0 €      0 

D66 € 479 € 559 €  559 €   609 €   600 €  375 

Progressief  

Akkoord Leudal 

€ 559 € 559 €  400 €   609 €   675 €   525 

VVD € 0 € 0 €      0 €      0 €       0 €      0 

Leudal Sociaal € 0 € 0 €    80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Overige n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. €   225 

Totaal € 2477 € 3196 € 2237 €   2819 € 2927 € 2327 
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NB. De tabel bevat afrondingsverschillen. 

 

1.2.3.8. Samenstelling eind 2019 

Ultimo 2019 is de samenstelling als volgt. 

 

De commissie bestuur en middelen heeft de heer Leon Linssen (raadslid, Samen Verder; 

foto hieronder links) als voorzitter en de heer John Lommen (raadsadviseur) als commis-

siegriffier: 

 

  

 

De heer Jordi Vissers (VVD) is door de commissie aangewezen als waarnemend commissie-

voorzitter. 

De commissie mag elf leden hebben. De politieke groepering Samen Verder heeft, conform 

de ‘Verordening op de raadscommissies 2014’, drie commissieleden, Ronduit Open en het 

CDA hebben er elk twee en de overige politieke groeperingen D66, Progressief Akkoord 

Leudal, VVD en Leudal Sociaal hebben elk één lid, als volgt verdeeld: 

 

- Samen Verder, v.l.n.r. de heer Roy Coolen, M. Graef (raadslid) en Sem van de Haterd. 

   

 

- Ronduit Open, v.l.n.r. Gerry Teeuwen (raadslid) en Chrétien Wetemans: 
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- CDA, Maurice Schreurs (er is één vacature): 

  

 

- D66, Joost van Beek 

 

 

- Progressief Akkoord Leudal, Henny Meewis: 

 

 

- VVD,  Jordi Vissers (raadslid): 

  

 

- Leudal Sociaal, Richard Verheul (raadslid): 
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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.  

 
 Vergaderingen, aantallen en vergaderduur 1.3.1.

Er werd op 8 avonden een reguliere presidiumvergadering gehouden. 

De kortste vergadering duurde 35 minuten (14 mei), de langste vergadering duurde 1 uur 

en 49 minuten (29 oktober). 

Over geheel het jaar duurde een (reguliere) vergadering gemiddeld 1 uur en 18 minuten. 

In absolute zin heeft het presidium dit jaar 10 uur en 22 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 

2018 1 uur + 24 minuten 13 uur + 22 minuten 

2019 1 uur + 18 minuten 10 uur + 22 minuten 

 
 Gaande en komende leden 1.3.2.

De samenstelling van het presidium wijzigde uitsluitend wat betreft z’n voorzitter (zie ook 

paragraaf 1.1.3). Burgemeester de heer A. Verhoeven vertrok per 1 september vanwege 

z’n pensionering, per 3 september volgde mevrouw D. Schmalschläger hem als burgemees-

ter/raadsvoorzitter en dus ook als presidiumvoorzitter op. 

 

 Presentie 1.3.3.

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

vergadering werd gehouden, luidt als volgt: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presenties in Presidium 

Burgemeester A. Verhoeven 4 van 5 (  80 %) 

Burgemeester D. Schmalschläger 3 van 3 (100 %) 

Samen Verder 8 van 8 (100 %) 

Ronduit Open 8 van 8 (100 %) 

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

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

Progressief Akkoord Leudal 8 van 8 (100 %), 2x waarnemer 

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

Leudal Sociaal 6 van 8 ( 75 %) 
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Alle politieke groeperingen waren in elke presidiumvergadering met hun fractievoorzitter of 

waarnemer uit de fractie aanwezig, met uitzondering van twee keer Leudal Sociaal (14 mei 

+ 29 oktober). 

 

Totaal kwam de presentie van de presidiumleden uit op 95 % (61 van 64 maximaal  

mogelijke presenties). 

 

De aantallen presenties voor de griffier luiden 100 % (8/8). 

 

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 42 agendapunten (sommige daarvan meerdere keren) 

in een presidiumvergadering aan de orde geweest: 

1. Bespreken resultaat aanbesteding vergaderinstallatie raadzaal 

2. Beslissen omtrent vergaderstructuur (rest) zittingsperiode 2018-2022 

3. Plannen datum voor de Bindingsdag raad c.a. in september 2019 

4. Bespreken lange behandelduur klachten  

5. Voortgang proces werving nieuwe burgemeester per 1 september 2019 

6. Maken individuele foto’s van de raadsleden voor nieuwe gemeentelijke webstek 

7. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst inzake herijking accommodatiebeleid 

8. Bespreken experiment ‘anders vergaderen’ voor een af te spreken proefperiode  

9. Bespreken notitie over (on)mogelijkheden openbaar publiceren van bij gemeenteraad 

    ingekomen stukken 

10. Evaluatie inwerkprogramma nieuwe raads- en commissieleden, zittingsperiode  

      2018-2022 

11. Jaarlijks gesprek met de rekenkamer + Kennisnemen jaarverslag rekenkamer 2018 

12. Vaststellen vergaderkalender 2e halfjaar 2019 gemeenteraad, presidium, commissies 

13. Eventueel instellen politiek werkgroepje ‘Buitengebied in Beweging / Omgevingswet’ 

14. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst over project ‘Buitengebied in Beweging’ 

15. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst over Synthese 

16. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst over duurzaamheid 

17. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst over jeugdhulp 

18. Opzet en budget bepalen voor Bindingsdag raad c.a. op 21 september 2019 

19. Beleggen besloten raadsinformatiebijeenkomst voortgang bemiddelingsbijeenkomsten 

      inzake Landgoed Leudal Haelen 

20. Afspreken proces voorafgaande aan en in de begrotingsvergadering van 12 november 

      2019 

21. Evalueren experimenten uit proefperiode mei-juni 2019 ‘anders vergaderen’ 

22. Vaststellen vergaderkalender 2020 gemeenteraad, presidium, commissies 
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23. Actualiseren lief- en leedregeling + deelnemingsbetuigingen gemeentebestuur n.a.v. 

      overlijden (ex) politici gemeente Leudal en herindelingsgemeenten 

24. Bespreken gevolgen wijzigingen rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers 

25. Bespreken voorbereidingstraject besluitvorming over per 1 februari 2020 aflopende 

      contracten met omroep ML5 resp. Company Webcast over uitzending (en archivering)  

      raadsvergaderingen 

26. Vaststellen raadsvoorstel (Her)Benoemen leden rekenkamer Leudal 

27. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst opstellen beleid huisvesting tijdelijke 

      werknemers bij bedrijven 

28. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst ondermijning 

29. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst 'De première' t.b.v. conceptbegroting 2020  

      en -meerjarenraming 2021-2023 

30. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst dienstverlening 

31. Afspreken foto-moment gemeenteraad 

32. Bespreken rekenkamerbrief Leudal over ‘Succesfactoren bij Publiek-Private  

      Samenwerking in de gemeente Leudal’ 

33. Bespreken voorstel vaststellen ‘Verordening functioneringsgesprekken burgemeester’ 

34. Evalueren Bindingsdag 21 september 2019 

35. Aangaan overeenkomsten uitzenden raadsvergaderingen periode 1 februari 2020 t/m 

      31 januari 2024 

36. Bespreken omgang met zienswijzenprocedures voor raadsleden en -fracties n.a.v. 

      schriftelijke collegemededelingen aan de gemeenteraad 

37. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst biodiversiteit 

38. Bespreken afhandeling motie raad 16 april 2019 inzake onderzoek heroverweging 

      locatie centrale huisvesting basisschoolonderwijs voor kernen Haler, Hunsel Ittervoort  

      en Neeritter 

39. Raadpleging presidium door college over proces benoeming nieuwe gemeentesecretaris 

40. Vaststellen Jaarplan griffie 2020 

41. Beleggen raadsinformatiebijeenkomst ‘Mooi leven in Leudal’ 

42. Beleggen kennissessie over Omgevingswet 

 

 Samenstelling eind 2019 1.3.5.

Het presidium kent ultimo 2019 acht leden, namelijk de burgemeester + de zeven  

fractievoorzitters. Dat zijn: 

- mevrouw Désirée Schmalschläger (burgemeester/voorzitter); 

- de heer Michel Graef, fractievoorzitter Samen Verder; 

- de heer Jordi Custers, fractievoorzitter Ronduit Open; 

- de heer Huub van Helden, fractievoorzitter CDA; 

- de heer Dirk Voermans, fractievoorzitter D66; 

- de heer Joost van der Stappen, fractievoorzitter Progressief Akkoord Leudal; 

- de heer Ad Thomassen, fractievoorzitter VVD; 

- de heer Richard Verheul, fractievoorzitter Leudal Sociaal. 

 

De griffier, de heer Wim Cornelissen, is de vaste adviseur van het presidium. 
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 foto van 5 november 

 

V.l.n.r.  M. Graef, R. Verheul, D. Voermans, D. Schmalschläger, J. van der Stappen, R. Thomassen, 

            H. van Helden en J. Custers. 
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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 8 avonden een raadsinformatiebijeenkomst gehouden, waarvan 3 niet openbaar 

toegankelijk waren. Alle bijeenkomsten vonden plaats op verzoek van het college. 

De kortste bijeenkomst duurde 1 uur en 49 minuten (2 juli; Landgoed Leudal Haelen), de 

langste duurde 3 uur en 30 minuten (2 oktober; première begroting 2020). 

Gemiddeld duurde een bijeenkomst 2 uur en 22 minuten. 

In absolute zin is aan raadsinformatiebijeenkomsten 18 uur en 56 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 

2018 8 2 uur + 36 minuten 20 uur + 48 minuten 

2019 8 2 uur + 22 minuten 18 uur + 56 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 vooral om het ‘halen van informatie’ om die vervolgens binnen de (steun)fractie ‘door 

te geven’. 
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 Aantal 

raadsle-

den 

Opkomst 

raadsle-

den 

Aantal 

cie-

leden1 

Opkomst 

cie-

leden 

Totaal op-

komst raads- 

en cie-leden 

Samen Verder 7 64 % 5 16 % 47 % 

Ronduit Open 5 55 % 4 69 % 61 % 

CDA 5 33 % 5 10 % 21 % 

D66 3 44 % 1 50 % 46 % 

Progressief  

Akkoord Leudal 

2 44 % 3 50 % 48 % 

VVD 2 56 % 2 19 % 38 % 

Leudal Sociaal 1 63 % 0 0 % 36 % 

 
1  Onder het aantal commissieleden (per ultimo 2019) zijn niet te begrijpen zij die tevens raadslid zijn. 

   Bovendien: het aantal commissieleden varieert door het jaar heen, er zijn soms vacatures (bij de  

   berekening van het aantal mogelijke presenties wordt met vacatures rekening gehouden). 
 

De politieke groeperingen waren in elke raadsinformatiebijeenkomst met één of meer 

raads- en commissieleden aanwezig met uitzondering van: 

- Raadsinformatiebijeenkomst 4 juni (Synthese): CDA + Leudal Sociaal; 

- Raadsinformatiebijeenkomst 20 juni (buitengebied in beweging): VVD + Leudal Sociaal; 

- Raadsinformatiebijeenkomst 8 oktober (huisvesting arbeidsmigranten): Leudal Sociaal. 

 

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

Ex-burgemeester A. Verhoeven kende een presentie van 17 %, burgemeester  

D. Schmalschläger 50 %, wethouder A. Walraven 13 %, wethouder P. Verlinden 50 %, 

wethouder S. Backus 25 %, wethouder M. Janssen 63 % en wethouder R. Martens 63 %. 

 

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: 

 Herijking accommodatiebeleid (niet-openbaar); 

 Duurzaamheid; 

 Jeugdhulp; 

 Synthese (niet-openbaar); 

 Buitengebied in beweging; 

 Landgoed Leudal Haelen (niet-openbaar); 

 Première begroting 2020; 

 Huisvesting tijdelijke werknemers bij bedrijven. 
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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 80 raadsvragen ingediend. Onderstaand de verdeling over de fracties. 

De tendens over de afgelopen jaren is duidelijk sterk dalende. 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 totaal 

Samen Verder 14 23 30 33 30 38 168 

Ronduit Open 22 49 66 69 156 156 518 

CDA 14 13 18 23 14 16 98 

D66 7 15 25 25 35 16 123 

Progressief  

Akkoord Leudal 

11 24 13 15 16 9 88 

VVD 7 9 13 3 3 3 38 

Leudal Sociaal 5 4 31 4 n.v.t. n.v.t. 44 

Overige n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 10 10 

totaal 80 137 196 172 254 248 1087 

 

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 2019 grafisch weergege-

ven, verdeeld over de 7 raadsfracties.  
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Over de afgelopen 13 jaar, dus sinds het ontstaan van de gemeente Leudal per 1 januari  

2007, ziet het aantal gestelde raadsvragen er per jaar als volgt uit: 

 

 
 

De grafiek is niet in detail duidelijk, maar het gaat er hier om te laten zien dat het aantal 

raadsvragen stilaan voor álle fracties op een structureel niveau van een tien- à twintigtal  

raadsvragen per jaar uitkomt (zie helemaal links in de grafiek) 

 

2.1.2 Dossieraanvragen 

Er werden 27 dossieraanvragen ingediend. Onderstaand de verdeling over de fracties. 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 totaal 

Samen Verder 9 11 6 9 14 17 76 

Ronduit Open 11 10 19 36 53 41 192 

CDA 1 2 0 2 0 2 8 

D66 2 7 5 22 10 4 48 

Progressief  

Akkoord Leudal 

3 1 2 2 0 0 5 

VVD 1 1 3 2 1 1 12 

Leudal Sociaal 0 1 6 1 n.v.t. n.v.t. 8 

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

totaal  33 41 74 78 65 353 

 

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. 

 

In de taartdiagram hieronder staan de aantallen dossieraanvragen van 2019 grafisch weer-

gegeven, verdeeld over de 7 raadsfracties. 
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2.1.3 Verzoeken om ambtelijke bijstand 

 Raadsleden kunnen op grond van een door de gemeenteraad op 23 juni 2009 vastgestelde 

'Verordening op de ambtelijke bijstand voor de gemeenteraad van Leudal' rechtstreeks een 

ambtenaar van de concernorganisatie te spreken krijgen als zij een verzoek hebben om  

(a) feitelijke informatie van geringe omvang, (b) inzage in of afschriften van documenten 

die openbaar zijn en (c) bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en mo-

ties of andere bijstand. 

 

Dit jaar is in 6 gevallen ambtelijke bijstand verleend aan één of (tegelijkertijd) meer  

raadsleden. Het aantal verzoeken toont een stijgende lijn, dat is mogelijk te verklaren door 

het feit dat raadsleden ervaren dat dergelijke mondelinge informatie-uitwisseling  

effectiever is dan het verkrijgen van schriftelijke antwoorden van het college of de  

portefeuillehouder op schriftelijke vragen. 

 

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 ML5 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 van het bedrijf Company Webcast uit Capelle aan den IJssel via het internet. 

 
 Bijwonen raadsvergaderingen door burgers 2.2.1.

In paragraaf 1.1.12 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 1.1.13 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 ML5 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 
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https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leudal/9687/CVDR9687_1.html
https://www.ml5.nl/ontvangst/
https://channel.royalcast.com/leudal
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onderwerp – enkele minuten durend interview. In 7 gevallen stond een collegelid voor de 

camera, in 12 gevallen een raadslid.  

Het presidium heeft op 3 december besloten dat dit jaar voor ’t laatst dit programma werd 

gemaakt, vanwege de bij de raadsfracties teruggelopen ambitie om dergelijke tv-interviews 

te geven. 

 
2.3 De Bindingsdag 

In vele voorgaande jaren werden de Bindingsdagen door de raadsgriffie in één of twee 

dorpskernen georganiseerd op een zaterdagmiddag en (begin van de) -avond. Dit jaar is 

eenmalig voor een andere opzet gekozen vanwege de indiensttreding, per 3 september, 

van burgemeester mevrouw D. Schmalschläger. 

 

De Bindingsdag van zaterdag 21 september: 

a.   startte daardoor al om 10.00 uur; 

b. vond plaats door middel van een busreis door alle 16 dorpskernen van de gemeente 

Leudal. Het begin- en eindpunt was het dorp Buggenum. 

 

De animo voor de Bindingsdag (63%) lag dit jaar iets lager dan vorig jaar (73%) en kan 

vooral worden verklaard door het lagere aantal deelnemers uit de drie raadscommissies  

(42% t.o.v. 73%). 

 

Het programma bestond in hoofdzaak uit, zoals gezegd, een busreis door alle 16 dorpsker-

nen en langs de zogenoemde Parels van Leudal. In de bus gaf de heer Leon Moonen van 

‘Historisch Reisgenootschap’ Clio Travel uit Roggel op de ruim 150 km lange busreis een 

veelal geschiedkundige toelichting op interessante en de meest fraaie locaties die onze ge-

meente rijk is. 

 

2.4   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 gemeentebestuur, Heythuysen 

 Bijeenkomst Burger Belangen Baexem N280 Baexem 

 De ‘Avond van het landschap’, Haler (Stichting Instandhouding kleine landschapsele-

menten) 

 Stichting Horse Sense, Heibloem 

 Sleuteloverdracht Leudal jeugd, Horn 

 Sleuteloverdracht Leudal volwassenen, Horn 

 Open dag nieuwe bewaarschuur aardappelen Geraats, Baexem 

 Informatiebijeenkomst Zonnepark de Schorf, gemeente Peel en Maas 

 Verkiezingsbijeenkomst Limburg - Bouwen is een keuze!, Maastricht 

 Gebiedsdialoog Beegder- en Hornerheide, Beegden 

 Lezing van prof. dr. C. Fijnaut over thema 'Maffia in Limburg', Weert 

 Starthandeling renovatie visvijver Het Kerreven, Heythuysen 

 Regionale bijeenkomst Structuurvisie Wonen Midden-Limburg, Roermond 

 Evaluatie Samenwerking Midden-Limburg 

 Snelcursus Duurzame energie 

 Relatiedag Limburg Marketing (VVV Midden-Limburg) 

https://www.cliotravel.nl/parels-van-leudal/
https://www.cliotravel.nl/
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 Briefing: Integraal groene stad 

 Jongerendag St. Ursula gemeenten Leudal + Maasgouw 

 Informatiebijeenkomst Veiligheidsregio Limburg-Noord over vraagstuk paraatheid 

brandweer Limburg-Noord 

 Webinar Nieuwe ‘Provinciaal Risicoprofiel van Veiligheidsregio Limburg-Noord’ 

 Opening Samen Zorgen Huis Leudal, Baexem 

 Lintjesregen 2019, Heythuysen 

 Koningsdag 2019 

 'Loeren bij de Boeren'  

 Informatiebijeenkomst De Nassaurie, Grathem 

 Lezing over energietransitie en klimaatopwarming  

 Dodenherdenking 2019 

 Regionale raadsinformatiebijeenkomst Omnibuzz  

 Debat over Europa en de grensregio's 

 Themabijeenkomst complexe projecten en de rekenkamer; Hoe kunnen raden en colle-

ges beter in positie worden gebracht?  

 Jaarcongres VNG, Barneveld 

 Rondrit door Buggenumse Veld  

 Provinciaal Platform GGZ & OGGZ Bijeenkomst beschermd wonen 

 Tweedaags trainingsprogramma van ProDemos + Nederlandse Vereniging voor Raad-

sleden 'Versterk je positie en vaardigheden' 

 Limburg Festival 2019 

 Gezamenlijk rekenkameronderzoek Jeugdhulp 

 Lezing 'Mobiliteit, hightech en de toekomst' 

 Het Groeibriljant Event 2019 

 Bijeenkomsten raadswerkgroep Buitengebied in Beweging/ Omgevingswet 

 Benelux-symposium 

 Bindingsdag Leudal 2019 

 Premièreavond programmabegroting 2020-2023 

 Opening E-Village Air World 

 Eerste Limburgse Waterdag 

 Tweejaarlijks symposium Keyport 2020 

 Midden-Limburgse regiegroep Grip op regionale Samenwerking 

 Bijeenkomst 'Samen sterk voor jeugd' 

 Attero Minisymposium 'Klimaatenergie & circulaire economie ochtendprogramma 

 Limburgse Bestuurdersdag, Margraten 

 Informatiebijeenkomst Omnibuzz  

 Regiodag ‘Participatie en de Omgevingswet’ 

 WinterKinderMiddag 
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3. Overig 
 

3.1 Oud-raadslid de heer R. Baeten overleden 

 

Op 5 maart overleed, thuis in Haelen, de heer R.J.H. (René) Baeten. 

Hij werd 84 jaar oud. 

De heer Baeten werd op 30 maart 2010, voor de politieke groepering 

Ronduit Open, raadslid van de gemeente Leudal in de vacature die toen 

ontstond doordat raadslid de heer J. Minses tot wethouder werd be-

noemd. Hij bleef tot en met 16 april 2013 raadslid en maakte toen plaats 

om de intussen ex-wethouder Minses als raadslid te kunnen laten terug-

keren. 

 

3.2 Geen flinke wijziging in vergaderstructuur 
 

Het presidium heeft in zijn vergaderingen van 7 maart en 9 april, na de in het jaar 2018 

uitvoering opgezette beraadslagingen over een mogelijk nieuwe opzet van de vergader-

structuur voor de rest van de zittingsperiode 2018-2022, besloten dat – alles overwegende 

– de sinds de oprichting van de gemeente Leudal (1 januari 2007) bestaande vergader-

structuur nagenoeg ongewijzigd in stand blijft. 

 

 Het presidium besloot wel om gedurende enig tijd nog enkele experimenten uit te voeren,  

 namelijk: 

a. door de raadscommissies af en toe ook buiten de raadzaal te laten vergaderen; 

b. door burgers de mogelijkheid te bieden in plaats van de raadscommissie gedurende 

(maximaal) 5 minuten toe te spreken met de commissieleden (hooguit door de com-

missievoorzitter in tijd ingeperkt) mee te spreken; 

c. door in raadsinformatiebijeenkomsten een raadsvoorstel aan de orde te stellen in plaats 

van alleen in een raadscommissievergadering. 

 

De commissie fysiek heeft, gelet op punt a, haar vergadering van 11 juni gehouden in ge-

meenschapshuis ‘De Roffert’ in Buggenum. 

In de commissievergadering fysiek van 26 november heeft, gelet op punt b, één van de in-

sprekers er voor gekozen om met de commissieleden mee te spreken. 

 Het gestelde in punt c heeft nog geen uitvoering gekregen, zij het dat in de  

raadsinformatiebijeenkomst van 1 oktober het raadsvoorstel over de vaststelling van de 

Begroting 2020 aan de orde is geweest (maar, m.b.t. de begrotingsstukken wordt een der-

gelijke behandeling al enkele jaren gevolgd en staat dus los van het presidiumexperiment). 

  

3.3 Verkiezingen voor Provinciale Staten + Waterschap Limburg 

 

 Op een droge, af en toe zonnige 20 maart vonden de 4-jaarlijkse verkiezingen plaats voor 

de provinciale staten van Limburg + voor het algemeen bestuur van het waterschap  

Limburg. Voor beide verkiezingen stelden zich ook inwoners van de gemeente Leudal  

beschikbaar. 

 

Voor de statenverkiezingen stelden zich onder andere 10 (ex) raads- en commissieleden  

kandidaat; zie hieronder hun resultaten op de stembureaus in, alleen, de gemeente Leudal: 
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- raadslid N. Alofs (lijst CDA, 189 stemmen); 

- raadslid J. Vissers (lijst VVD, 152 stemmen); 

- raadslid I. Schors (lijst D66, 162 stemmen); 

- raadslid H. Glessner (lijst PvdA, 334 stemmen); 

- raadslid M. Graef (lijst Lokaal-Limburg); 

- ex-raadslid J. Geraats (lijst CDA, 1.323 stemmen); 

- ex-raadslid R. de Cock (lijst GroenLinks, 111 stemmen); 

- commissielid C. Wetemans (lijst Lokaal-Limburg, 89 stemmen); 

- commissielid R. Coolen (lijst Lokaal-Limburg, 59 stemmen); 

- ex-commissielid D. Peet (lijst D66, 50 stemmen). 

 

Alleen ex-raadslid J. Geraats uit Baexem werd verkozen tot statenlid. 

 

Voor de waterschapsverkiezingen stelden zich onder andere 4 (ex) raads- en 

commissieleden kandidaat; zie hieronder hun resultaten op de stembureaus in, alleen, de 

gemeente Leudal: 

- raadslid H. van Helden (lijst Waterbelang Land van Weert + Leudal, 1.258 stemmen); 

- ex-raadslid R. de Cock (lijst Water Natuurlijk, 218 stemmen); 

- commissielid / ex-raadslid M. Bongers (lijst Waterbelang Land van Weert + Leudal, 2.261 

stemmen); 

- commissielid R. Coolen (lijst Waterbelang Land van Weert + Leudal, 482 stemmen). 

 

Geen van de bovengenoemde kandidaten werd verkozen tot lid van het algemeen bestuur. 

Wel werd ex-raadslid H. Frenken via de zogenoemde ‘geborgde zetels’ namens  ‘Geborgd 

ongebouwd’ lid van het algemeen bestuur resp. lid van het dagelijks bestuur (portefeuilles 

areaalbeheer / omgevingswet). 

 

 

 

 

 Foto: verkiezingsbord aan de Stationsstraat / Eykerstokweg in Heythuysen 
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3.4 Integriteit 
 

 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 op de gemeentelijke webstek. Klik voor die overzichten hierop. 

 

 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. 

 

 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. 

 

Vijf raadsleden hebben in drie raadsvergaderingen bij in totaal vijf 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: 

- J. Nouwen (CDA, 21 mei, agendapunt 8); 

- P. Houben (Samen Verder) + H. van Helden (CDA), beiden m.b.t. het amendement 2 in 

  de begrotingsvergadering van 12 november; 

- E. Franzen (Ronduit Open, 10 december, agendapunten 6 + 7); 

- H. Wijers-Van der Linden (Samen Verder, 10 december, agendapunt 11). 

 

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

tegriteitredenen niet aan bepaalde beraadslagingen deelnemen. 

 

3.5   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), 

H. Hermans (Ronduit Open) en A. Kierkels (D66). De commissie wordt ondersteund door 

griffier W. Cornelissen.  

https://ris2.ibabs.eu/Reports/Index/Leudal
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De commissie is twee keer (3 juli en 18 december) regulier in vergadering bijeen geweest en 

twee keer (30 januari en 7 oktober) buiten de halfjaarlijkse overleggen om (a) een uitgesteld 

regulier functioneringsgesprek met de griffier te houden + om zich te laten informeren over  

de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020. 

 

3.6   Jongerendag 
 

Op vrijdag 12 april werd, voor de 8e keer alweer, de jaarlijkse ‘Jongerendag’ gehouden.  

De gemeente Maasgouw was deze keer gastheer (de gemeente Leudal is dat al 6 keer ge-

weest), ze ontving de jongeren in haar vernieuwde gemeentehuis in Maasbracht. De leer-

lingen van groep 4 VWO kwamen met ongeveer 100 personen, verdeeld over drie groepen, 

naar dat gemeentehuis. Met enthousiaste inzet van ambtenaren en raadsleden werd het 

een interessante dag waarop de jeugd kennis kon maken met de gemeente Maasgouw ‘in 

werking’. Het programma was wederom opgebouwd uit de hoofdonderdelen: raadsdebat, 

rondleiding en een quiz. Uiteraard werd er ook gezorgd voor een lunch, waarbij jeugd, poli-

tiek en ambtenaren op informele wijze elkaar konden ontmoeten. 

Tijdens de rondleiding door het gemeentehuis, waarbij enkele ambtenaren vertelden over 

hun werk, kregen de leerlingen een kijkje achter de schermen en een soms verrassende in-

druk van de werkzaamheden die er in het gemeentehuis allemaal gebeuren. Daarnaast was 

er een quiz waarbij de leerlingen met behulp van hun mobiele telefoon vragen konden be-

antwoorden en waarbij ook de discussie niet werd geschuwd. Deze quiz werd begeleid door 

enkele ambtenaren en raadsleden.  

Een nagespeelde raadsvergadering, waarbij goed gedebatteerd werd over een actueel on-

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

jongeren hierbij. Deze Jongerendag, een product van samenwerking tussen de raadsgriffies 

van Leudal en Maasgouw én enkele leraren van school St. Ursula Horn, heeft inmiddels z’n 

vaste plaats gekregen in het lesprogramma van de school en wordt door de deelnemers 

zeer gewaardeerd. 

 
3.7   Versterking grip op regionale samenwerking 

 

In de raadsvergadering van 30 mei 2017 stemde de raad in met het plan van aanpak ‘Grip 

op regionale samenwerking’. In de zes andere Midden-Limburgse gemeenten werd een zelfde 

besluit genomen. De gemeenteraad benoemde in 2018 de raadsleden M. Graef +  

M. Wagemans om zitting te nemen in de regiegroep van de communicatiestructuur Midden-

Limburgse gemeenteraden. 

 

De regiegroep heeft dit jaar twee keer vergaderd: op 13 maart in Weert + op 22 oktober in 

Maasbracht. 

 

De regiegroep heeft op 22 oktober besloten om binnen een half jaar naar het eindproduct 

van de regiegroep toe te werken dat dan aan elke gemeenteraad zal worden aangeboden. 

 

3.8   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 interne workshops gevolgd.  



   

 
60 

 

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 (één van die vier bijeenkomsten vindt gezamenlijk met de griffierskring 

Zuid-Limburg plaats). De agenda van deze vergaderingen wordt voorbereid door een agen-

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

Zo werd in: 

- Maasbracht gesproken over (a) het Horster jongerenproject Zinnige Zaken, (b) grip op  

   regionale samenwerking, (c) het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en 

   (d) de Omgevingswet; 

- Bergen gesproken over (e) kaderstelling en controle door de raad en (f) een digitale  

   leeromgeving voor raadsleden; 

- Beesel gesproken over (g) aanstellen functionaris gegevensbescherming, (h) rol  

   gemeenteraad in regionale energietransitie en (i) toegankelijk maken raadsstukken via 

   ‘openraadsinformatie’ 

- Weert gesproken over (j) integriteittrainingen griffiers, (k) informele politieke overleggen 

   over raadsvoorstellen, (l) gemeentelijke accountantsdienst, (m) Wet normalisering  

   rechtspositie ambtenaren en (n) jurisprudentie bekrachtiging geheimhouding. 

   Aan deze laatste bijeenkomst nam ook de griffierkring Zuid-Limburg deel. 

 

Daarnaast heeft de griffier in november het jaarcongres van de Vereniging van Limburgse 

Gemeenten in Margraten bijgewoond. 

 

Op de foto v.l.n.r. Stef Strous (burgemeester Maasgouw), Peter Pustjens (wethouder Echt-

Susteren), Robert Martens (wethouder Leudal), Jos Hessels (burgemeester Echt-Susteren) 

en Wim Cornelissen (griffier Leudal), op 20 november in Margraten.  
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4. Tot slot 
 

Het jaar 2019 is het eerste volle kalenderjaar geweest van de zittingsperiode 2018-2022. 

Politiek en bestuurlijk Leudal zijn helemaal op stoom kunnen komen om de vele en uiteen-

lopende uitdagingen, problemen en kansen aan te vatten en in goede banen te leiden. 

Dat dat af en toe tot kookpunten heeft geleid waarbij er ook stoom moet worden afgebla-

zen is onvermijdelijk gebleken, maar buiten kijf staat dat politici en bestuurders steevast 

het algemeen belang van de gemeente en haar inwoners op de eerste plaats hebben staan. 

 

In het nieuwe kalenderjaar 2020 liggen er voor politiek en bestuurlijk Leudal opnieuw vele 

uitdagingen te wachten, zullen er zich ongetwijfeld problemen gaan voordoen en zullen er 

kansen moeten worden gegrepen. De raadsgriffie staat klaar om u daarbij te ondersteunen! 

 

Leudal, 13 januari 2020. 

 

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, PAL = Progressief Akkoord Leudal,  

VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, LS = Leudal Sociaal 

 

Beslissingen 

A = aangenomen, V = verworpen, i = ingetrokken 

 

Datum  Fractie Amendementen 2019 A V i 

12mrt PAL Uiten wensen en bedenkingen over garantstelling 

door gemeente voor lening door Stichting Maria-

bosch bij Bank Nederlandse gemeenten (4.1) 

    X 

12mrt RO Uiten wensen en bedenkingen over garantstelling 

door gemeente voor lening door Stichting Maria-

bosch bij Bank Nederlandse gemeenten (4.2) 

  X   

12mrt PAL Vaststellen 'Integraal Veiligheidsplan 2019-2022, 

Leudal, Nederweert-Weert' (6.1) 
X     

25jun SV+RO + D66 Vaststellen ’Structuurvisie Wonen Midden-

Limburg 2018 tot en met 2021’ (6.1) 
X     

25jun SV+RO + D66 Bijstellen groen- en wegenonderhoud in het bui-

tengebied (7.1)  
X     

25jun SV+RO+D66+ 

PAL+LS 

Nemen richtinggevend besluit uitbreiding aantal 

woonwagens en standplaatsen (8.1)  X     

25jun CDA Vaststellen duurzaamheidsvisie ‘Duurzaam Leudal 

2030’’ + Kennisnemen ’Uitvoeringsprogramma 

2019 Duurzaam Leudal’ (13.1) 

  X   

25jun D66 Vaststellen duurzaamheidsvisie ‘Duurzaam Leudal 

2030’’ + Kennisnemen ’Uitvoeringsprogramma 

2019 Duurzaam Leudal’ (13.2) 

  X   

25jun SV Vaststellen herziene Algemene plaatselijke veror-

dening gemeente Leudal (14.1) 
  X   

2jul CDA+PAL+ VVD + 

LS 

Instemmen met Kadernota 2020 – 2023 (19.1) 
  X   

2jul SV+RO +CDA+ 

D66+ PAL 

Instemmen met Kadernota 2020 – 2023 (19.2) 
X     

2jul SV+RO+CDA+D66

+PAL 

Instemmen met Kadernota 2020 – 2023 (19.3) X 
    

5nov CDA Vaststellen Controleprotocol onderzoek jaarstuk-

ken 2019 (8.1) 

  
X   
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Datum  Fractie Amendementen 2019 (vervolg) A V i 

12nov CDA+PAL+ VVD + 

LS 

Vaststellen Begroting 2020 + Vaststellen Meerja-

renraming 2021 - 2023 + Vaststellen Meerjarig 

investeringsprogramma 2020- 2023 + Voteren 

kredieten jaarschijf 2020 (A.1 jeugdzorg) 

    X 

12nov CDA Vaststellen Begroting 2020 + Vaststellen Meerja-

renraming 2021 - 2023 + Vaststellen Meerjarig 

investeringsprogramma 2020- 2023 + Voteren 

kredieten jaarschijf 2020 (A.2 afschaffing toeris-

tenbelasting voor arbeidsmigranten ) 

    X 

12nov CDA+PAL+ VVD + 

LS 

Vaststellen Begroting 2020 + Vaststellen Meerja-

renraming 2021 - 2023 + Vaststellen Meerjarig 

investeringsprogramma 2020- 2023 + Voteren 

kredieten jaarschijf 2020 (A.3 instemmen met 

vrijval reserves  ) 

    X 

12nov CDA+ VVD + LS Vaststellen Begroting 2020 + Vaststellen Meerja-

renraming 2021 - 2023 + Vaststellen Meerjarig 

investeringsprogramma 2020- 2023 + Voteren 

kredieten jaarschijf 2020 (A.4 afschaffing hon-

denbelasting  ) 

  X   

12nov CDA+PAL+ VVD + 

LS 

Vaststellen Begroting 2020 + Vaststellen Meerja-

renraming 2021 - 2023 + Vaststellen Meerjarig 

investeringsprogramma 2020- 2023 + Voteren 

kredieten jaarschijf 2020 (A.5 maximeren van de 

organisatiekosten op het huidige niveau ) 

  X   

12nov RO Vaststellen Begroting 2020 + Vaststellen Meerja-

renraming 2021 - 2023 + Vaststellen Meerjarig 

investeringsprogramma 2020- 2023 + Voteren 

kredieten jaarschijf 2020 (A.6 ozb-inkomsten ) 

  X   

12nov SV+D66 Vaststellen Begroting 2020 + Vaststellen Meerja-

renraming 2021 - 2023 + Vaststellen Meerjarig 

investeringsprogramma 2020- 2023 + Voteren 

kredieten jaarschijf 2020 (A.7 groenonderhoud) 

X     

12nov CDA+PAL+ VVD + 

LS 

(Stemmen over) Vaststellen Regionaal Beleids-

plan Sociaal Domein 2020 t/m 2023, Midden-

Limburg West (5.1) 

  X   

10dec SV + RO Voteren investeringskrediet realisering gezamen-

lijke accommodatie voetbalverenigingen HVC 

Hunsel, ESV Ell en GKC Grathem/Kelpen-Oler aan 

Oranjelaan in Kelpen-Oler (6.1) 

X     

10dec CDA Vaststellen bestemmingsplan ‘Sportpark HEG 

Kelpen-Oler’ (7.1) 
X     

10dec D66 + RO + PAL Beschikbaar stellen drietal bedragen voor pro-

jecten Buggenumse veld (11.1) 
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, PAL = Progressief Akkoord Leudal,  

VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, LS = Leudal Sociaal 

 

Beslissingen 

A = aangenomen, V = verworpen, i = ingetrokken 

 

Datum  Fractie Moties 2019 A V i 

5feb LS+PAL+VVD  Creëren juridische grondslag subsidiëring 

Stichting centrum voor Jeugd en Gezin Mid-

den-Limburg + verdelen decentralisatie-

uitkering jeugdhulp asielzoekers (7.1) 

  X   

25jun PAL Vaststellen herziene Algemene plaatselijke 

verordening gemeente Leudal (14.1) 
  X   

2jul D66 Instemmen met Kadernota 2020-2013 (19.1) X     

2jul CDA+PAL+VVD+ LS Instemmen met Kadernota 2020-2013 (19.2) 

X     

12nov SV+RO+D66 Vaststellen Begroting 2020 + Vaststellen 

Meerjarenraming 2021 - 2023 + Vaststellen 

Meerjarig investeringsprogramma 2020- 2023 

+ Voteren kredieten jaarschijf 2020 (M.1 in-

voering van een Lokale Lasten Meter voor het 

vereenvoudigen van bezwaarprocedures via de 

BsGW) X 

    

12nov SV+RO+D66 Vaststellen Begroting 2020 + Vaststellen 

Meerjarenraming 2021 - 2023 + Vaststellen 

Meerjarig investeringsprogramma 2020- 2023 

+ Voteren kredieten jaarschijf 2020 (M.2 be-

zuinigingsopgave in de jeugdzorg ) 

X     

12nov CDA+PAL+VVD+ 

LS 

Vaststellen Begroting 2020 + Vaststellen 

Meerjarenraming 2021 - 2023 + Vaststellen 

Meerjarig investeringsprogramma 2020- 2023 

+ Voteren kredieten jaarschijf 2020 (M.3 flex-

woningen ) 

X     
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Datum  Fractie Moties 2019 (vervolg) A V i 

12nov CDA+PAL+VVD+ LS Vaststellen Begroting 2020 + Vaststellen 

Meerjarenraming 2021 - 2023 + Vaststellen 

Meerjarig investeringsprogramma 2020- 2023 

+ Voteren kredieten jaarschijf 2020 (M.4 in-

huur en flexibiliteit van personeel  ) 

    X 

12nov SV+RO+PAL+LS Vaststellen Begroting 2020 + Vaststellen 

Meerjarenraming 2021 - 2023 + Vaststellen 

Meerjarig investeringsprogramma 2020- 2023 

+ Voteren kredieten jaarschijf 2020 (M.5 be-

grotingsdiscipline verbonden partijen ) 

X     

10dec SV+RO+CDA+D66 Heroverwegen aanwijzing locatie centrale 

huisvesting basisschoolonderwijs voor kernen 

Haler, Hunsel Ittervoort en Neeritter (5.1) 

X     

10dec VVD Heroverwegen aanwijzing locatie centrale 

huisvesting basisschoolonderwijs voor kernen 

Haler, Hunsel Ittervoort en Neeritter (5.2) 
 

 X   
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B.2 Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

Legenda:  

 

Fracties 

SV = Samen Verder, RO = Ronduit Open, CDA = Christen-Democratisch Appèl,  

D66 = Democraten 66, PAL = Progressief Akkoord Leudal,  

VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, LS = Leudal Sociaal 

 

Beslissingen 

A = aangenomen, V = verworpen, i = ingetrokken 

 

 

Datum   Fractie Moties vreemd aan de orde van de dag 2019 A V i 

5feb VVD Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag inzake provinciale opwaardering N280-

West, wegvak Leudal (11.1) 

  X   

5feb CDA Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag inzake inschakelen nieuwe onafhankelijke 

externe adviseur voor overdoen behandeling 

klachten tegen wethouder A. Walraven + se-

cretaris H. Bekkers (12.1) 

  

X 

  

5feb VVD Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag inzake recht van raadsagendering (13.1) 

  X   

16apr CDA+D66 Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag maken beleid voor openbare toiletten 

(10.1) 

X     

16apr RO+CDA+PAL+VVD Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag nieuwe feiten en omstandigheden na 

raadsbesluit 29 mei 2018 ‘Aanwijzen locatie 

centrale huisvesting basisschoolonderwijs voor 

kernen Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter’ 

(11.1) 

X     

21mei SV+RO+D66 Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag bepleiten toereikende  Rijkscompensatie 

tekorten jeugdhulp (18.1) 

X     

21mei RO+PAL+VVD Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag inzake ‘bouwvlak op maat’ Wetselderstraat 

2a in Ell (19.1) 

X     

2jul PAL Bespreken motie vreemd aan de orde van de 

dag dekking (oplopende) kosten nieuwbouw 

gezamenlijke voetbalaccommodatie in Kelpen-

Oler + reserveren huidig terrein voetbalac-

commodatie Grathem voor woningbouw (22.1) 

  X   
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C. Initiatiefraadsvoorstellen 

 

Legenda:  

 

Fracties 

SV = Samen Verder, RO = Ronduit Open, CDA = Christen-Democratisch Appèl,  

D66 = Democraten 66, PAL = Progressief Akkoord Leudal,  

VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, LS = Leudal Sociaal 

 

Beslissingen 

A = aangenomen, V = verworpen, i = ingetrokken 

 

 

Datum   Fractie Moties vreemd aan de orde van de dag 2019 A V i 

10dec PAL Heroverwegen aanwijzing locatie centrale huis-

vesting basisschoolonderwijs voor kernen Ha-

ler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter (5.1) 

  X   

10dec LS Heroverwegen aanwijzing locatie centrale huis-

vesting basisschoolonderwijs voor kernen Ha-

ler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter (5.2) 

  

X 
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Bijlage D 
 

Samenstelling gemeenteraad1 
1 per ultimo 2019 

     

Fractie Samen Verder 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Drs. M. (Michel) Graef 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Dorpstraat 65a 

6085 BE  Horn 

  

E-mail adres m.graef@leudal.nl  

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Drs. P.M. (Pieke) Houben 

Raadslid 

Adres 
Gegevens worden niet verstrekt 

 

  

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 

  

E-mail adres l.linssen@leudal.nl 

Politieke partij Samen Verder 

 

 

 

 

 

Naam 

Functies 

H.T.G. (Hen) Sleven 

Raadslid 

Adres 
Beukenstraat 9 

6013 SR  Hunsel 

  

E-mail adres h.sleven@leudal.nl  

Politieke partij Samen Verder 

 

mailto:m.graef@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:p.houben@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:l.linssen@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
mailto:h.sleven@leudal.nl
http://www.samenverderleudal.nl/
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Fractie Samen Verder (vervolg) 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

E. van Tilburg 

Raadslid 

Adres 
Biesstraat 10 

6093 AD  Heythuysen 

  

E-mail adres 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 

  

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 

  

E-mail adres h.wijers@leudal.nl  

Politieke partij Samen Verder 

 

  

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 

  

E-mail adres j.custers@leudal.nl 

Politieke partij Ronduit Open 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

E.H. (Evert) Franzen 

Raadslid 

Adres 
Wessemerven 2 

6037 SP Kelpen-Oler 

  

E-mail adres e.franzen@leudal.nl 

Politieke partij Ronduit Open 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

H.J.H. (Berry) Hermans 

Raadslid 

Adres 
Biesstraat 36 

6093 AE  Heythuysen 

  

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 

  

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 

  

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 

Drs. H.H.J.M. (Huub) van Helden MBA 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Speikerhofweg 21 

6081 NB  Haelen 

  

E-mail adres h.vanhelden@leudal.nl 

Politieke partij CDA 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Mr. N.J.A.G. (Nadine) Alofs 

Raadslid 

Adres 
Raadhuisstraat 23 

6088 BR  Roggel 

  

E-mail adres n.alofs@leudal.nl  

Politieke partij CDA 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

 

R.J. (Rob) Flinsenberg 

Raadslid 

 

E-mail adres r.flinsenberg@leudal.nl 

Politieke partij CDA 
 

 

 

 

 

Naam 

Functies 

P.H.L. (Peter) van Melick 

Raadslid 

Adres 
Gerhegge 8 

6086 PC  Neer 

  

E-mail adres phl.vanmelick@leudal.nl  

Politieke partij CDA 

 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

J.F.W. (John) Nouwen MSc 

Raadslid 

Adres 
Aan de Heibloem 17a 

6093 PE  Heythuysen 

  

E-mail adres j.nouwen@leudal.nl 

Politieke partij CDA 

 

http://www.cda.nl/leudal
mailto:n.alofs@leudal.nl
http://www.cda.nl/leudal
mailto:r.flinsenberg@leudal.nl
mailto:phl.vanmelick@leudal.nl
http://www.cda.nl/leudal
http://www.cda.nl/leudal
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Fractie D66 

 

 

 

Naam 

Functies 

Drs. D.J.H. (Dirk) Voermans 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Blauwververstraat 27 

6088 CC Roggel 

  

E-mail adres d.voermans@leudal.nl  

Politieke partij D66 
 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

Mr. A.G.J. (André) Kierkels 

Raadslid 

Adres 
Hanssum 18 

6086 BV  Neer 

  

E-mail adres a.kierkels@leudal.nl 

Politieke partij D66 
 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

I.M.R.M. Schors 

Raadslid 

  

E-mail adres i.schors@leudal.nl 

Politieke partij D66 

  

mailto:d.voermans@leudal.nl
mailto:a.kierkels@leudal.nl
http://www.d66leudal.nl/
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Fractie Progressief Akkoord Leudal 

 

 

 

 

Naam 

Functies 

Drs. J.F.M. (Joost) van der Stappen 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Margarethastraat 73 

6014 AD  Ittervoort 

  

E-mail adres j.vanderstappen@leudal.nl 

Politieke partij Progressief Akkoord Leudal  

 

 

 

 

Naam 

Functies 

H.L. (Hilde) Glessner 

Raadslid 

Adres 
Stadhouderlaan 25 

6085 AV  Horn 

  

E-mail adres h.glessner@leudal.nl 

Politieke partij Progressief Akkoord Leudal 
 

 

 

 

Fractie VVD 

 

 

 

 

Naam 

Functies 

Mr. R.G.M. (Ad) Thomassen 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Schelkens-ven 84 

6085 DH  Horn 

  

E-mail adres a.thomassen@leudal.nl  

Politieke partij VVD 

 

 

 

 

 

Naam 

Functies 

J.J.P. (Jordi) Vissers 

Raadslid 

Adres 
Daalakkerstraat 8 

6085 BP  Horn 

  

E-mail adres j.vissers@leudal.nl 

Politieke partij VVD 

 

  

mailto:j.vanderstappen@leudal.nl
http://www.progressiefleudal.nl/
mailto:h.glessner@leudal.nl
mailto:a.thomassen@leudal.nl
http://www.vvdleudal.nl/
http://www.vvdleudal.nl/
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Fractie Leudal Sociaal 

 

 

 

Naam 

Functies 

R.A.M. (Richard) Verheul 

Raadslid en fractievoorzitter 

Adres 
Pater van Donstraat 28 

6089 NP  Heibloem 

  

E-mail adres r.verheul@leudal.nl  

Politieke partij Leudal Sociaal 
 

 

 

 

Raadsvoorzitter 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

             D.H. (Désirée) Schmalschläger 

             Burgemeester 

 

 

 
 

 

 

 

Raadsgriffier 

 

 

 

 

Naam 

Functie 

             Drs. W.A.L.M. (Wim) Cornelissen 

             Griffier 
 

 

 


