
 

B&W besluitenlijst 

Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 12 juli 2022 

Aanwezig:
Mevrouw D.H. Schmalschläger (burgemeester); 
De heer drs. M. Graef (wethouder);
De heer drs. H. van Helden (wethouder);
Mevrouw Ing. H. Wijers (wethouder); 
De heer mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts (gemeentesecretaris); 
De heer Ing. E.L.A. Lucassen (bestuurssecretaris).

Afwezig:
De heer R.M.J. Martens (wethouder).
 

Agendapunt 
JOIN nr.

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit

1. BenW - 3555 Openbare besluitenlijst B&W 
d.d. 5 juli 2022

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 juli 2022 
vaststellen.

Conform advies

2. BenW - 3370 Aankoop strook grond 
Hunsel

1. In te stemmen met het bedrag van € 3.080 
k.k. voor aankoop van de in bijgevoegde 
koopovereenkomst beschreven strook grond 
aan de Jaspersstraat in Hunsel;
2. Het Afdelingshoofd Ruimte te machtigen om 
de verkoop uit te voeren inclusief ondertekening 
namens de burgemeester van de definitieve 
koopovereenkomst.

Conform advies

3. BenW - 3410 Principeverzoek wijziging 
bedrijfswoning naar 
plattelandswoning

1. In principe medewerking verlenen voor het 
opnemen van de aanduiding 'plattelandswoning' 
ter plaatse van de bestaande bedrijfswoning 
Heide 5a te Roggel middels een wijzigingsplan;
2. De raad te informeren middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief.

Conform advies

witregel

4. BenW - 3462 Ontwerp wijzigingsplan 
Langhaag 6 Neer

1. instemmen met de anterieure overeenkomst 
'Langhaag 6 Neer';
2. ontwerp wijzigingsplan overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 3.9a Wro gedurende 6 weken 
ter inzage leggen, onder de voorwaarde dat de 
initiatiefnemer de anterieure overeenkomst 
ondertekent en retourneert;
3. de raad te informeren over uw genomen 
besluit middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief.

Conform advies

witregel
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5. BenW - 3497 Uitvoeringskrediet 

reconstructie parkeerterrein 
sportaccommodatie Haelen

€ 510.000,- exclusief btw als volgt te 
onttrekken uit de in de in het MIP (Meerjaren 
Investerings Programma) opgenomen 
raamkredieten:
Raamkrediet Infrastructurele werken(72010224 
wegen 21) € 40.000,00;
Raamkrediet Infrastructurele werken(72010230 
wegen 22) € 215.000,00;
Raamkekrediet GRP 2022 - 2026 (77020140 
BRP maatregelen) €205.00,00;
Raamkrediet GRP 2022 - 2026 ( 77020136 
vrijverval riolen) €50.000,00.

Conform advies

witregel

6. BenW - 3514 Realiseren woning in een 
bijgebouw bij de woning 
aan de Concordiastraat 14 
in Ittervoort

Niet meewerken aan het realiseren van een 
extra woning in een bijgebouw aan de 
Concordiahof 29 Ittervoort, behorend bij de 
woning/perceel aan de Concordiastraat 14 in 
Ittervoort.

Conform advies

witregel

7. BenW - 3525 Principeverzoek 
herontwikkeling Beekkant 
16 a t/m f Baexem

Geen principemedewerking verlenen aan de 
realisatie van zes recreatiewoningen en een 
lunchroom;

Conform advies

witregel

8. BenW - 3528 Vaststelling wijzigingsplan 
'Dorpstraat 32 Baexem'

Het wijzigingsplan 'Dorpstraat 32 Baexem' 
vaststellen.

Conform advies

witregel

9. BenW - 3538 Principeverzoek om de 
locatie Napoleonsweg 141 
Nunhem te transformeren 
naar 'wonen' waarbij het 
mogelijk wordt gemaakt  4 
woningen te realiseren.

1. In principe in te stemmen met de 
transformatie van de locatie Napoleonsweg 141 
Nunhem naar 'wonen' waarbij 4 woningen 
worden gerealiseerd;
2. de raad met bijgesloten concept 
Raadsinformatiebrief te informeren

Conform advies

witregel
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10. BenW - 3545 Concept-verordening 

maatschappelijke 
ondersteuning Gemeente 
Leudal

1. Akkoord te gaan met bijgevoegd concept van 
de verordening maatschappelijke ondersteuning 
Leudal 2023, conform bijlage 1; 
2. Inspraak te verlenen voor het concept van de 
verordening maatschappelijke ondersteuning 
Leudal 2023; 
3. In te stemmen met de voorgestelde 
behandelprocedure.

Conform advies

11. BenW - 3549 Besluit op bezwaar inzake 
Heythuyserweg 13 in Horn

Bezwaarschrift tegen de weigering om 
medewerking te verlenen aan het oprichten van 
een hobbykas op de locatie Heythuyserweg 13 
in Horn, niet ontvankelijk verklaren.

Conform advies

witregel

witregel

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 19 juli 2022

Ing. E.L.A. Lucassen, D.H. Schmalschläger,
Loco-gemeentesecretaris burgemeester


