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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 24 mei 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);  

Mevrouw C.M.W. Geraads (plv. bestuurssecretaris). 

 
Afwezig: 
De heer Ing. E.L.A. Lucassen (bestuurssecretaris).  

 

Agendapunt 

JOIN nr. 

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit 

1. BenW - 3455 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 17 mei 2022 

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 17 mei 

2022 vaststellen. 

  

Conform advies 

2. BenW - 2806 Archiefinspectie 2021 en 

Toezichtbrief beoordeling 

IBT Archief- en 

Informatiebeheer 

1. Kennis te nemen van het rapport 

archiefinspectie 2021; 

2. Kennis te nemen van de beoordeling van 

het IBT Archief- en informatiebeheer; 

3. Akkoord te gaan met het meerjarenplan 

Informatiebeheer; 

4. Akkoord te gaan met het aanbieden van 

het rapport, de beoordeling en het 

meerjarenplan met bijbehorende 

raadsinformatiebrief aan de raad en de 

provincie. 

Conform advies 

    

3. BenW - 3247 Jaarverslag VTH 2021 1. Het VTH jaarverslag 2021 vast te stellen; 

2. De gemeenteraad en de provinciale staten 

in kennis stellen van het vaststellen van het 

VTH Jaarverslag 2021. 

Conform advies 

  witregel  

4. BenW - 3398 Regiovisie Meedoen en 

Wonen 2022-2026 

1. De herijkte Regiovisie Meedoen en Wonen 

2022-2026 ter vaststelling door te leiden 

naar de gemeenteraad conform bijgevoegd 

concept raadsvoorstel en raadsbesluit. 

Conform advies 

  Witregel 
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5. BenW - 3426 Het concept jaarverslag 

2021 en de concept 

begroting 2023 van de 

gemeenschappelijke 

regeling Grenspark Maas 

Swalm Nette. 

De raad adviseren in te stemmen met het 

concept jaarverslag 2021 en de concept 

begroting 2023 van de gemeenschappelijke 

regeling Grenspark Maas Swalm Nette 

conform bijgevoegd raadsvoorstel. 

Conform advies 

  witregel  

6. BenW - 3429 Kaderbrief 2023 - 2026 1. Instemmen met de uitgangspunten in de 

kaderbrief; 

2. Kennisnemen van het feit dat wanneer de 

raad instemt met de uitgangspunten de 

primaire begroting 2023 - 2026 op de 

volgende onderdelen wijzigt: a. Het 

structureel verlagen van de taakstelling 

sociaal domein met € 1.112.500 b. Het 

structureel verhogen van de dividend 

inkomsten met € 67.234 c. Het muteren van 

de bijdrage aan de verbonden partijen d. Het 

structureel verhogen van het budget voor 

evenementensubsidies met € 50.000; 

3. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel 

en dit doorgeleiden naar de raad van 5 juli 

2022. 

Conform advies 

met redactionele 

aanpassing. 

  witregel  

7. BenW - 3430 Vervolg Regionale 

samenwerking voor 

inwoners met complexe 

problematiek 

1. Toe te treden tot de Modulaire 

gemeenschappelijke regeling sociaal domein 

Limburg Noord met ingang van 21 juni 2022 

door het vaststellen van de als bijlage 1 

bijgevoegde regeling; 

2. Deelname aan de onder 1 genoemde 

Modulaire gemeenschappelijke regeling 

sociaal domein Limburg Noord betreft alleen 

module 2 van deze regeling;  

3. De wethouder Sociaal Domein aan te 

wijzen als lid van het algemeen bestuur (AB) 

en bij de nieuwe portefeuilleverdeling de 

plaatsvervanger voor onder 1 genoemde 

regeling te aan te wijzen;  

 

 

 

 

 

 

Conform advies 
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4. Met ingang van 21 juni 2022 de 

'Samenwerkingsovereenkomst BW MO B&P 

regio NML' aan te gaan met de colleges van 

burgemeester en wethouders van de 

gemeenten Beesel, Bergen (L), Echt-

Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, 

Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, 

Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en 

Weert, onder gelijktijdige beëindiging van de 

Overbruggingsovereenkomst Regionale 

samenwerking beschermd wonen, 

maatschappelijke opvang en bemoeizorg & 

preventie OGGZ 2022;  

5. Conform bijgevoegd Besluit mandaat, 

volmacht en machtiging MGR sociaal domein 

Limburg-Noord - module 2 met ingang van 

21 juni 2022 aan de MGR mandaat, volmacht 

en machtiging te verlenen, onder gelijktijdige 

intrekking van het Besluit mandaat, volmacht 

en machtiging regionale taken beschermd 

wonen, maatschappelijke opvang, 

bemoeizorg en preventie OGGZ 2022;  

6. De bijgevoegde raadsinformatiebrief toe te 

sturen aan de Raad. 

  witregel  

8. BenW - 3433 RIB kennis nemen 

voortgang ingezette koers 

Regionale Uitvoeringsdienst 

Limburg Noord (RUD LN) en 

het informeren van de raad. 

1. Kennis te nemen van de voortgang 

verbetervoorstel RUDLN. 

2. Bijgaande raadsinformatiebrief en brief 

van de RUD LN aan de raad te sturen. 

Conform advies 

  Wi 
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tregel 

9. BenW - 3452 Beslissing op bezwaar 

afgewezen 

handhavingsverzoek 

containers Napoleonsweg 

16 Haelen 

1. Kennis te nemen van het verslag en 

advies van de Commissie Bezwaarschriften; 

2. Het advies van de Commissie 

Bezwaarschriften over te nemen en het 

bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit te handhaven. 

Conform advies 

  witregel  

 
 

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 31 mei 2022 
 
 
 
  
 

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


