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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 22 maart 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 - 3329 Openbare besluitenlijst B&W 

vergadering d.d. 15 maart 

2022 

De Openbare besluitenlijst B&W 

vergadering d.d. 15 maart 2022 

vaststellen. 

  

Conform advies 

2. BenW - 3081 Duurzaamheidsprogramma 

2022 

1. Vaststellen Duurzaamheidsprogramma 

2022; 

2. Instemmen met Raadsinformatiebrief. 

Conform advies 

    

3. BenW - 3187 Toepassen Beleidsnotitie 

Kappen gemeentebomen 3 

locaties (Prins Bisschoplaan 

Horn; Tiendenhof Baexem; 

L'Unionlaan Heythuysen). 

1. Besluiten om niet over te gaan tot het 

kappen van 1 gemeenteboom ter hoogte 

van het adres Prins Bisschoplaan 9 te Horn 

en hier geen herstelwerkzaamheden 

uitvoeren van de verharding op eigendom 

van derden;  

2. Besluiten om in afwijking van de 

Beleidsnotitie Kappen gemeentebomen, 1 

gemeenteboom ter hoogte van het adres 

Tiendenhof 21 te Baexem te verwijderen in 

verband met wortelopdruk en schade aan 

een tuinafscheiding en ter uitvoering van 

de herplantverplichting 2 bomen (minimaal 

maat 16- 18) in de directe omgeving te 

planten; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform advies met 

wijziging. 

Beslispunt 1: wel 

akkoord gaan met 

kappen en uitvoeren 

herstelwerkzaamheden

. 



  
  

 

B&W besluitenlijst  
 

 

 

3. Besluiten om in afwijking van de 

Beleidsnotitie Kappen gemeentebomen, 1 

gemeenteboom ter hoogte van het adres 

L'Unionlaan te Heythuysen te verwijderen 

in verband met het realiseren van een 

ondergrondse huisvuilverzamelcontainer en 

ter uitvoering van de herplantverplichting 2 

bomen (minimaal maat 16-18) in de directe 

omgeving te planten. 

  

 

 

4. BenW - 3232 Uitvoeringsplan Regionale 

Uitvoeringsdienst (UP RUD) 

Vaststellen UP RUD Conform advies 

  witregel  

5. BenW - 3266 Deelname 

raamovereenkomst 

hardware en software 

Inkoopcentrum Zuid. 

1. Besluiten deel te nemen van Leudal aan 

de raamovereenkomsten hard- en software 

van Inkoopcentrum Zuid. 

Conform advies 

  witregel  

6. BenW - 3296 Uitbreiding structurele 

formatie team USD met 20 

uur per week t.b.v. de 

uitvoering Wet Inburgering. 

1. De structurele uitbreiding van de 

formatie binnen team Uitvoering Sociaal 

Domein (USD) met 20 uur per week op 

schaal 9 op basis van de gecalculeerde 

extra taken voor de uitvoering van de Wet 

Inburgering (ingegaan per 1 januari 2022); 

2. Het als gevolg van het efficiënter 

inrichten van processen binnen het team 

USD in de geest van de 'Motie strakker 

sturen' 10 uur per week inleveren voor een 

bedrag van ad EUR 21.881,- op jaarbasis 

ten gunste van de taakstellling 'strakker 

sturen'; 

3. De additionele kosten ad EUR 43.762,- 

op jaarbasis voor de urenuitbreiding van 20 

uur per week voor de uitvoering van de 

Wet inburgering ten laste brengen van het 

Inburgeringsbudget (ontvangen via de 

Algemene Uitkering); 

 

 

 

 

 

 

Conform advies 
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4. Het verwerken van de budgettaire 

consequenties bij Rarap I 2022; 

5. Het openstellen van de vacature 

klantregisseur Particiaptie (hier worden de 

inburgeringstaken ondergebracht) voor 20 

uur per week, waarbij de kosten 

voorgefinancieerd worden uit de reserve 

bedrijfsvoering totdat de gemeenteraad de 

budgettaire wijzigingen formeel heeft 

geautoriseerd (in het kader van het 

budgetrecht) bij de vaststelling van Rarap I 

2022. 

   

witregel 

 

7. BenW - 3299 Ontwerp 

omgevingsvergunning twee 

woningen Walk 14 en 16 

Heythuysen 

Instemmen met de ontwerp 

omgevingsvergunning voor het realiseren 

van twee vrijstaande woningen na sloop 

van de twee bestaande woningen aan de 

Walk 14 en 16, en het ontwerp besluit 

vrijgeven voor ter inzage legging. 

Conform advies 

  witregel  

8. BenW - 3300 Beleidsplan aanpak 

mensenhandel gemeenten 

Noord- en Midden- Limburg 

1. Het beleidsplan aanpak mensenhandel 

gemeenten Noord- en MiddenLimburg ‘Naar 

een regio zonder uitbuiting’ vaststellen; 

2. Besluiten tot onderbrengen van de 

functie van zorgcoördinator mensenhandel 

bij het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-

Limburg; 

3. De uren van de zorgcoördinator vanaf 

01-05-2022 uitbreiden van 18 uur naar 32 

uur per week; 

4. Besluiten tot het financieren van de 

uitbreiding zorgcoördinatie vanaf 01- 05-

2022 door een extra bijdrage van 5 cent 

per inwoner, ad € 1.802,25 t.l.v. 

61020401/4038550; 

5. Besluiten tot het financieren van de 

uitbreiding zorgcoördinatie vanaf 2023 door 

een extra bijdrage van € 2.536,43 t.l.v. 

61020401/4038550. 

Conform advies 

  witregel 
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9. BenW - 3301 Weigering 

omgevingsvergunning bouw 

woning Brummenböske 17 

te Heibloem 

Omgevingsvergunning weigeren voor de 

bouw van een woning aan Brummenböske 

ong. te Heibloem, kadastraal bekend als 

Roggel, sectie H, nummer 1361, op grond 

van 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van 

de Wabo. 

Conform advies 

  witregel  

10. BenW - 3310 Reactie op brief raadsleden 

Hermans en Wagemans 

inzake het samenvoegen 

van de brandweerposten 

Roggel en Heythuysen en 

het realiseren van een 

nieuwe brandweerkazerne 

aan de Noorderbaan in 

Heythuysen. 

Instemmen met de bijgevoegde brief met 

daarin de reactie op de brief van 

raadsleden Hermans en Wagemans, inzake 

het samenvoegen van de brandweerposten 

Roggel en Heythuysen en het realiseren 

van een nieuwe brandweerkazerne aan de 

Noorderbaan in Heythuysen. 

Conform advies 

  witregel  

11. BenW - 3316 Subsidie ZLM Tour Een incidentele subsidie van € 15.000 te 

verlenen aan Libéma Profcycling voor de 

organisatie van de ZLM Tour, onder de 

voorwaarden dat Limburg Cycling een 

bijdrage van € 5.000 aan de gemeente 

levert en er tussen Libéma en gemeente 

een door beide partijen 

Conform advies met 

aanvulling. 

Het college maximeert 

de extra bijdrage tot € 

6.000,- op te nemen in 

de overeenkomst en 

mandateert de 

portefeuillehouder in 

die lijn de 

overeenkomst vast te 

stellen en te 

ondertekenen. 

  witregel  
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12. BenW - 3332 Bodemverontreiniging 

Strubben 10 te Roggel 

1. In te stemmen met het betalen van 75 

% vergoeding van de kosten voor de 

sanering ter plaatse van Strubben 10 te 

Roggel; 

2. De initiatiefnemers met bijgevoegde 

brief over punt 1 te informeren; 

3. De kosten voor de sanering meenemen 

bij de 1e raadsrapportage 2022 ten laste 

van de begrotingsruimte, daar post 

onvoorzien volledig benut is. 

Ander besluit. 

Het college neemt 

kennis van de 

overeenkomst die 

eerder tot stand is 

gekomen met 

betrekking tot de 

vergoeding van de 

kosten van de sanering 

van de vervuilde grond 

tot 75 %. 

  witregel  

 
Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 29 maart 2022 
 
 
  
 

Ing. E.L.A. Lucassen,     P.H.G. Verlinden, 
loco gemeentesecretaris    loco burgemeester 
 
 
 
 


