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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 19 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 Ing. E.L.A. Lucassen (loco-gemeentesecretaris).  
 
Afwezig: 

De heer R.M.J. Martens (wethouder); 

De heer mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts (gemeentesecretaris). 
 

 

Agendapunt 

JOIN nr. 

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit 

1. BenW - 3574 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 12 juli 2022 

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 

12 juli 2022 vaststellen  

Conform advies 

2. BenW - 3480 Legalisatietraject om 

vakantieappartementen 

voor short stay toe te staan 

aan de Kleine Laak 24 in 

Roggel 

Principemedewerking te verlenen om 

de vakantieappartementen voor short 

stay middels de reguliere procedure  

(kruimelgevallenregeling) te 

vergunnen aan de Kleine Laak 24 in 

Roggel 

Conform advies 

    

3. BenW - 3498 Energieafrekening BMV 

Roggel - Spolt 

1. Kennisnemen van de brief van 

SPOLT inzake de energiekosten van 

Bassischool de Zwjiek; 

2. Niet in te stemmen met het door 

SPOLT ingebrachte voorstel tot 

creditering van 2/3 van de 

eindafrekening energie en het 

openstaande bedrag voor de 

eindafrekening energie en het 

openstaande bedrag voor de 

eindafrekening energie over de periode 

2015-2020 volledig te vorderen;  

3. SPOLT op de hoogte brengen dat er 

geen compensatie zal plaatsvinden 

conform bijgevoegde concept brief. 

Conform advies 

 

 

 

 

 

 witregel  

4. BenW - 3527 Beslissing op bezwaarschrift 1) Het bezwaarschrift van Stichting Conform advies 
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Stichting 

Seniorenvoorzieningen 

Haelen-Horn 

Seniorenvoorzieningen Haelen-Horn 

tegen de subsidieverlening 2022 

gegrond te verklaren, conform het 

advies van de commissie 

bezwaarschriften; 

2) Ermee instemmen dat Stichting 

Seniorenvoorzieningen Haelen-Horn 

een post onvoorzien van maximaal 5% 

van de totale begroting mag 

aanhouden in de begroting van een 

subsidieaanvraag voor de 

woontussenvoorzieningen Haelen en 

Horn;  

3) De subsidieverlening voor het 

subsidiejaar 2022 voor de 

woontussenvoorzieningen Haelen en 

Horn zo bij te stellen dat een post 

onvoorzien van 5% van de totale 

begroting wordt gesubsidieerd, waarbij 

de post onvoorzien op de reeds 

ingediende begroting niet wordt 

meegenomen in de berekening. Dit 

gaat om een bedrag van € 637,50 dat 

aanvullend betaald zal worden 

  witregel  

5. BenW - 3536 Ontwerp wijzigingsplan 

plattelandswoning 

Processieweg 7 te Kelpen-

Oler 

1. instemmen met de anterieure 

overeenkomst 'Plattelandswoning 

Processieweg 7 Kelpen-Oler' en 

ondertekeningsmandaat te verlenen 

aan de teamleider Ontwikkeling van de 

Afdeling Ruimte; 

2. het ontwerp wijzigingsplan 

'Plattelandswoning Processieweg 7 

Kelpen-Oler' overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 3.9a Wro 

gedurende 6 weken ter inzage leggen, 

onder de voorwaarde dat de betrokken 

partijen de anterieure overeenkomst 

ondertekenen en retourneren; 

Conform advies 

 

 

 

 

 witregel  

6. BenW - 3543 Sociaal Jaarverslag 2021 1. Kennisnemen van het sociaal 

jaarverslag 

Conform advies 
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2. Doorleiden van het sociaal 

jaarverslag naar de gemeenteraad 

  witregel  

7. BenW - 3568 Beeindiging contract 

GazProm en vervroeging 

ingangsdatum 

leveringsovereenkomst gas 

met Vattenfall 

1-De overeenkomst met GazProm per 

10 oktober 2022 te beëindigen 

2-Een leveringsovereenkomst sluiten 

met Vattenfall voor  de 

overbruggingsperiode van 10 oktober 

2022 tot 1 januari 2023 

3-Aan de directeur van Inkoopcentrum 

Zuid U.A. mandaat verlenen - met de 

mogelijkheid van onder mandaat - 

voor het nemen van de benodigde 

besluiten in het kader van en de 

gemeente Leudal te 

vertegenwoordigen bij voornoemde 

vroegtijdige beëindiging van de 

overeenkomst met GazProm en de 

contractering van Vattenfall voor de te 

overbruggen periode tot 1 januari 

2023 4- Aan de directeur van 

Inkoopcentrum Zuid U.A. volmacht te 

verlenen tot het verrichten van 

privaatrechtelijke rechtshandelingen 

en/of machtiging te verlenen om 

handelingen te verrichten, die noch 

een besluit, noch een 

privaatrechtelijke rechtshandeling zijn 

ten behoeve van vervulling van het in 

punt 3 verleende mandaat. Dit met de 

mogelijkheid van onder volmacht en 

onder machtiging. 

Conform advies 

  witregel  

8. BenW - 3570 Hernieuwd besluit op 

bezwaar Lidwinastraat 24b 

Kelpen-Oler 

Besluit op bezwaar van 8 september 

2021  herzien in die zin dat de 

verleende omgevingsvergunning aldus 

wordt gewijzigd dat de aanbouw 

conform bijgevoegde tekening op 2 

meter uit de perceelsgrens wordt 

gerealiseerd. 

Conform advies 

  witregel  

  witregel  
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Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 26 juli 2022 
 
 
 

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

 


