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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 22 februari 2022  
 
Aanwezig: 

Mevrouw D.H. Schmalschläger (burgemeester);  
De heer P.H.G. Verlinden (wethouder); 
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). 

  

 

Agendapunt 

JOIN nr. 

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit 

1. BenW - 3268 Openbare besluitenlijst 

B&W d.d. 15 februari 2022  

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 15 

februari 2022 

vaststellen.  

Conform advies 

2. BenW - 3236 Aanvraag 

omgevingsvergunning 

voor het omzetten van 

een maatschappelijke 

functie naar één reguliere 

woonfunctie op het adres 

Belenbroeklaan 2 In 

Heythuysen 

1. Instemmen met bijgevoegde 

privaatrechtelijke overeenkomst; 

2. De omgevingsvergunning, voor het 

gebruiken van een bestaand pand met 

een maatschappelijke bestemming als 

een reguliere woning op het adres 

Belenbroeklaan 2 in Heythuysen, 

verlenen. 

Conform advies 

    

3. BenW - 3241 Realiseren van een woning 

aan de Stationsstraat 2d 

in Heythuysen 

1. In principe meewerken aan het 

realiseren van een extra bovenwoning 

aan de Stationsstraat 2d in Heythuysen; 

2. De raad informeren van uw 

principebesluit en in de gelegenheid 

stellen binnen twee weken wensen en 

bedenkingen te uiten ten aanzien van 

uw princicpebesluit. 

Conform advies 

  wi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tregel 
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4. BenW - 3243 Aanvraag voor vestiging 

camperplaats Eind 4 

Roggel 

1. Besluiten de aanvraag voor de 

realisatie van een camperplaats voor 25 

campers en 10 trekkerstenten aan de 

Eind 4 te Roggel te weigeren; 

2. De gemeenteraad te informeren door 

middel van bijgaande 

raadsinformatiebrief. 

Ander besluit. 

Het college besluit de 

omgevingsvergunning te 

verlenen en de 

portefeuillehouder te 

mandateren de overwegingen 

in de vergunning op te 

nemen. 

Wethouder Janssen heeft niet 

deelgenomen aan de 

beraadslaging noch aan de 

besluitvorming. 

  witregel  

5. BenW - 3251 Hoogwaterplan 1. Het vaststellen van het 

geactualiseerde Hoogwaterplan Leudal 

2022- 2023; 

2. Het informeren van de raad via 

bijgaande raadsinformatiebrief. 

Conform advies 

  witregel  

6. BenW - 3256 Besluit op het bezwaar 

tegen de weigering om de 

Sint Ursulaschool aan de 

Tienderweg 101 in 

Heythuysen aan  te wijzen 

als gemeentelijk 

monument 

Het bezwaarschrift van 

Erfgoedvereniging Bond Heemschut 

gegrond verklaren maar het bestreden 

besluit, om de aanwijsprocedure tot 

aanwijzing van de Ursulaschool tot 

gemeentelijk monument niet op te 

starten, onder verbeterde motivering 

handhaven. 

Conform advies 

  witregel  

7. BenW - 3257 Besluit op het bezwaar 

tegen de weigering om de 

middenbeuk van 

Mariabosch in Baexem aan  

te wijzen als gemeentelijk 

monument 

Het bezwaarschrift van 

Erfgoedvereniging Bond Heemschut 

gegrond verklaren maar het bestreden 

besluit, om de aanwijsprocedure tot 

aanwijzing van de middenbeuk van 

Mariabosch tot gemeentelijk monument 

niet op te starten, handhaven. 

Conform advies 

  witregel 

 

 

 

 

 

  

 

8. BenW - 3260 Verwerving Hulp bij het 1. De inkoopstrategie Verwerving hulp Conform advies met 



  
  

 

B&W besluitenlijst  
 

 

 

Huishouden 2023 en 

verder 

bij het huishouden 2023 en verder vast 

te stellen; 

2. Bureau HHM in te zetten voor 

ondersteuning bij de kostprijsberekening 

en implementatie van het objectief 

normenkader hulp bij het huishouden. 

aanvulling. 

Aanvullend beslispunt 3. Het 

college vraagt bij het verdere 

vervolgtraject nadrukkelijk 

aandacht voor de 

mogelijkheden om kosten te 

besparen. 

  witregel  

9. BenW - 3261 beslissing op bezwaar 

Wob-verzoeken meldingen 

openbare ruimte 

1. Kennis te nemen van het verslag en 

advies van de Commissie 

bezwaarschriften;  

2. Het advies van de Commissie 

bezwaarschriften over te nemen en de 

bezwaarschriften tegen de buiten 

behandeling gestelde verzoeken op 

basis van de Wet openbaarheid van 

bestuur gegrond te verklaren;  

3. Te besluiten de opgevraagde 

meldingen betreffende de openbare 

ruimte op basis van de Wet 

openbaarheid van bestuur schriftelijk te 

verstrekken. 

Conform advies 

  witregel  

10. BenW - 3264 Intrekkingsverzoek 

omgevingsvergunning 

windmolenpark De 

Kookepan 

1. In ontwerp het verzoek tot intrekking 

van de verleende omgevingsvergunning 

voor het windmolenpark De Kookepan in 

Neer af te wijzen; 

2. De raad verzoeken het besluit tot 

intrekken van de verleende verklaring 

van geen bedenkingen in ontwerp af te 

wijzen; 

3. Het ontwerp weigeringsbesluit van 

het college en het ontwerp besluit van 

de raad ter visie te leggen. 

Conform advies 

  witre 

 

 

 

 

 

 

gel 

 

11. BenW - 3265 Inkoop en aanbesteding 

Wmo-trapliften. 

1. De aanbesteding trapliften 

gezamenlijk uit te voeren met de regio's 

Conform advies 



  
  

 

B&W besluitenlijst  
 

 

 

Nijmegen, Noord- en Midden Limburg; 

2. De gemeente Venlo mandaat en 

volmacht te verlenen voor het uitvoeren 

van de inkoopprocedure trapliften, 

conform bijgevoegd conceptbesluit 

'mandaat en volmacht inkoop trapliften' 

(bijlage 1). 

  witregel  

12. BenW - 3267 Beantwoording 

correspondentie 'Buurt 

Aan de Heibloem 

Heythuysen / Karreveld 

Heibloem' 

Recente correspondentie van de 

(woordvoerders namens de) 'Buurt 

Karreveld / Aan de Heibloem etc.' te 

beantwoorden door middel van 

bijgevoegde (concept) brief. 

Conform advies 

  witregel  

13. BenW - 3278 Reactie op OR-advies 

inzake hybride werken 

1. Kennis te nemen van de reactie van 

de OR op de adviesaanvraag;  

2. In te stemmen met de brief in de 

bijlage vanuit de WOR-bestuurder als 

formele reactie op de OR;  

3. Te besluiten het beleid hybride 

werken middels het kader, de 

overeenkomst en de bijbehorende 

regeling n.a.v. het positieve advies vast 

te stellen. 

Conform advies 

  witregel  

 

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 8 maart 2022  
 
 
  
 
mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts,    D.H. Schmalschläger, 

gemeentesecretaris     burgemeester 
 
 
 
 


