
 

B&W besluitenlijst 

Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d.  19 april 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 M. Janssen (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).
  

Agendapunt 
JOIN nr.

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit

1. BenW – 3390 Openbare besluitenlijst B&W d.d. 
12 april 2022

De openbare besluitenlijst B&W 
d.d. 12 april 2022 vaststellen.

Conform advies

2. BenW - 3284 Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijs (IHP)

Kennis nemen van en instemmen 
met het plan van aanpak voor het 
proces om te komen tot een IHP.

Conform advies met 
aanvulling/wijziging.
Het college besluit ook voor 
fase 3 externe expertise in te 
huren t.b.v. visie 
ontwikkeling en tevens een 
stuurgroep in te stellen en wil 
het bijgesteld plan van 
aanpak ter vaststelling 
voorgelegd krijgen.

3. BenW - 3343 ENSIA 2021 collegeverklaring 
t.b.v. externe audit

1. Akkoord te gaan met de ENSIA 
2021 collegeverklaring t.b.v. 
externe audit;
2. De collegeverklaring en bijlagen 
te ondertekenen;
3. Kennis te nemen van de 
rapportages voor 
domeinspecifieke
basisregistraties en WOZ;
4. De rapportages voor de 
domeinspecifieke basisregistraties 
en WOZ te paraferen op de eerste 
pagina.

Conform advies
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4. BenW - 3344 Aanvraag omgevingsvergunning 
overdekte uitlopen Roorstraat 1 
te Heythuysen

Omgevingsvergunning weigeren 
voor de realisatie van overdekte 
uitlopen aan de Roorstraat 1 te 
Heythuysen, op grond van 2.12, 
eerste lid, onder a, onder 1° van 
de Wabo.

Aanhouden

5. BenW - 3352 Principeverzoek uitbreiden 
bouwvlak varkenshouderij aan 
Manestraat 1 te Neeritter

Geen medewerking te verlenen 
aan de vergroting van het 
agrarisch bouwvlak.

Conform advies

6. BenW - 3354 Raadsinformatiebrief 
Brigittastraat

Instemmen met het versturen van 
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Conform advies

7. BenW - 3366 Uitvoeringskrediet groot 
onderhoud riolering Roggel

Instemmen met het onttrekken 
van € 450.000,- uit het in het MIP 
opgenomen raamkredieten GRP:
- raamkrediet vrij verval riool 
77020124, € 443.800,-;
- raamkrediet vrij verval riool 
77020136, € 6.200,-.

Conform advies

8. BenW - 3369 Realiseren 16 woningen aan de 
Beegderweg 2  in Horn

1. Niet meewerken aan het plan 
voor het realiseren van 16 
woningen (4 grondgebonden 
woningen en 12 appartementen) 
aan de Beegderweg 2 in
Horn;
2. Als alternatief, het 
herontwikkelen van de locatie 
Beegderweg 2, voor maximaal 2 
grondgebonden-
levensloopbestendige woningen, 
die qua stedenbouwkundige korrel 
aansluiten bij de omliggende 
woningen, kansrijk achten.

Conform advies
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9. BenW - 3378 Stand van zaken sluiting 

basisscholen
Kennis nemen van de stand van 
zaken.

Conform advies

10. BenW - 3381 Basisschool "De Heihorst" 
Heibloem

Kennis nemen van de naar 
aanleiding van de 
bestuursovername van de 
basisschool gesloten 
overeenkomsten.

Conform advies

11. BenW - 3383 Tijdelijke onderwijshuisvesting 
Stichting Aloysius Heibloem

1. Een financiële bijdrage in de 
kosten voor aanpassing van de 
van augustus 2020 tot november 
2021 voor onderwijs in bruikleen 
ontvangen paviljoens af te wijzen 
omdat voor verwerving en 
aanpassing van betreffende 
paviljoens niet het hiertoe 
gestelde in de Verordening 
voorzieningen onderwijs 
gemeente Leudal is gevolgd. De 
aanpassingsnoodzaak en -kosten 
zijn achteraf niet meer vast te 
stellen; 
2. Aan de firma Rendifo € 
13.351,67 betalen voor de kosten 
van aanpassing van de het per 
november 2021 voor onderwijs 
gehuurde paviljoen. Betaling is, 
conform afspraak, beperkt tot de 
kosten die verband houden met 
alarminstallatie en 
elektrotechnische aanpassingen; 
3. In de 2e raadsrapportage 2022 
het budget voor 
onderwijshuisvesting verhogen 
met € 13.350 ten laste van de 
begrotingsruimte.

Conform advies
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12. BenW - 3386 Prepaid pinpassen ten behoeve 

van Oekraïnse vluchtelingen
1. Gehoor geven aan het verzoek 
van de BNG bank om een 
collegebesluit te nemen, wat 
inhoud dat de gemeente Leudal 
prepaid pinpassen afneemt ten
behoeve van de leefgelden voor 
de Oekraïense vluchtelingen. Dit 
wordt ondertekend door de 
daarvoor gemachtigde persoon in 
onze organisatie.

Conform advies

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 25 april 2022

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


