
 

B&W besluitenlijst 

Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 14 juni 2022 

Aanwezig:
Mevrouw D.H. Schmalschläger (burgemeester); 
De heer Mr. S.B.J. Backus (wethouder);
De heer drs. M. Graef (wethouder); 
De heer mr. R.M.J. Martens (wethouder);
De heer mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts (gemeentesecretaris); 
De heer Ing. E.L.A. Lucassen (bestuurssecretaris). 

Afwezig:
De heer P.H.G. Verlinden (wethouder);
De heer M. Janssen (wethouder).

Agendapunt 
JOIN nr.

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit

1. BenW - 3484 Openbare besluitenlijst B&W 
vergadering d.d. 7 juni 
2022

De Openbare besluitenlijst B&W 
vergadering d.d. 7 juni 2022 vaststellen.

Conform advies

2. BenW - 3469 Tarief bijzondere kosten 
gedwongen kader 2021

1. De tarieven 2021, behorende bij 
Subsidieregeling jeugdbescherming en 
jeugdreclassering gemeente Leudal 2019-
2022, naar aanleiding van de monitoring 
bijzondere kosten 2021 te herzien en vast 
te stellen conform de tarieventabel 
(bijlage 1);
2. In te stemmen met de geactualiseerde 
inhoudelijke 'Regeling bijzondere kosten 
Jeugdbescherming Limburg 2022' (bijlage 
2).

Conform advies

3. BenW - 3470 Subsidie KERNgezond 1. Voor 2022 een eenmalige subsidie van 
€ 10.000 te verlenen aan KERNgezond, te 
dekken uit het budget voor het 
leefstijlakkoord 2022;
2. Voor 2023 en verder een structurele 
subsidie van € 18.200 te verlenen aan 
KERNgezond, te dekken uit het budget 
sportstimulering; 3. KERNgezond vanaf 
2023 op te nemen op de lijst van 
begrotingssubsidies. 

Conform advies
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4. BenW - 3489 Verordening materiële 

financiële gelijkstelling 
onderwijs

1. De gemeenteraad verzoeken om de 
Verordening materiële financiële 
gelijkstelling onderwijs gemeente Leudal 
vast te stellen;
2. Het subsidieplafond voor de 
verordening vaststellen op € 150.000 per 
jaar en maximaal € 50.000 per school;
3. Bij overschrijding van het 
subsidieplafond wordt een verdeling 
gehanteerd naar rato van het aantal 
leerlingen onder de opheffingsnorm voor 
Leudal (thans 51 leerlingen), met een 
maximum van € 50.000 per school;
4. De gemeenteraad verzoeken om 
middels een begrotingswijziging 
aanvullend budget beschikbaar te stellen 
voor het uitvoeren van de regeling. Voor 
de jaren 2022 en 2023 een verhoging van 
het budget van € 74.254, in 2024 een 
verhoging van € 81.246, in 2025 een 
verhoging van € 82.758 en structureel 
vanaf 2026 € 150.000 ten laste van de 
begrotingsruimte van de betreffende 
jaren. 

Conform advies

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 21 juni 2022

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


