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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 5 april 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 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 - 3361 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 29 maart 2022 

De Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 29 maart 2022 vaststellen 

Conform advies 

    

2. BenW – 3319 Overdrachtsdocument 

'Taakstelling Sociaal 

Domein' t.b.v. nieuwe 

coalitieperiode 

1. Vaststellen van bijgaand 
Overdrachtsdocument 
'Taakstelling Sociaal Domein'. 

2. Voornoemd 
overdrachtsdocument door leiden 
ter bespreking naar de 
(nieuwe) Commissie Sociaal 

en/of de (nieuwe) 
Raadswerkgroep Sociaal 
Domein. 

3. Instemmen om in de 
Kaderbrief/-nota 2023 de 
gemeenteraad ter 
besluitvorming voor te stellen 
om de structurele 'Taakstelling 
Sociaal Domein' vanaf het 
begrotingsjaar 2023 structureel 

te verlagen met € 1.112.500. 

Conform advies 

  witregel  

3. BenW – 3321 Onderzoek naar kansen 

voor vervroegde 

fusiestappen Kindcentrum 

1. Kennis nemen van onderzoek 
door schoolbestuur SPOLT naar 
eventuele 
vervroegde fusiestappen in de 

vorming van het Kindcentrum in 
Ittervoort. 
2. De gemeenteraad informeren 
door middel van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

Conform advies met 

wijzigingen. Het college 

besluit om de 

Raadsinformatiebrief 

tekstueel aan te passen. 

Aanpassingen 

aanbrengen in overleg 

met portefeuillehouder. 

  witregel  

4. BenW – 3327 Inkooptrajecten Jeugdhulp De gemeenteraad informeren 
over de inkooptrajecten 

Conform advies 
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Jeugdhulp met de 

bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 

  witregel  

5. BenW – 3339 Verzoek om medewerking 

voor bouw woning aan de 

Biesstraat tussen nrs. 72a 

en 74 

1. Het eerder ingenomen 
standpunt om géén medewerking 

te verlenen aan het bouwen van 
een woning aan de Biesstraat, 
tussen nrs. 72a en 74 te 
Heythuysen handhaven. 

2. De raad informeren. 

Conform advies met 

wijziging. Het college 

besluit om de raad te 

informeren d.m.v. het 

toezenden van een 

afschrift van de brief aan 

initiatiefnemer. 

Wethouder Backus heeft 

niet deelgenomen aan 

beraadslaging en 

besluitvorming. 

  witregel  

6. BenW – 3342 Bezwaar subsidie 

vrouwenverenigingen en 

parochies 

1. Conform advies van de 
bezwaarcommissie de bezwaren 
tegen het beëindigen van de 
subsidie door de 

vrouwenverenigingen en 
parochies ongegrond te 
verklaren en de bestreden 
besluiten te handhaven; 

2. De vrouwenverenigingen en 
parochies informeren middels 
bijgevoegde brieven. 

Conform advies 

  witregel  

7. BenW – 3351 Verzoek Autobedrijf Gielen 

B.V. verruiming termijn om 

de vergunde situatie 

(verlaging bedrijfsgebouw 

met één stramien) te 

realiseren. 

1. Besluiten om de termijn om 
de vergunde situatie te 
realiseren (verlaging 
bedrijfsgebouw met één 
stramien) te verlengen van 24 

juli 2022 naar 24 

januari 2023. 

Conform advies met 

wijziging. Het college is 

akkoord op voorwaarde 

dat een getekende 

opdracht inclusief 

planning wordt overlegd 

en het college verwacht 

dat Autobedrijf Gielen 

B.V. de omgeving 

informeert. 

  

 

 

 

 

 

witregel  

8. BenW – 3356 De Leistert 1. De voorbereidingen ter hand 
te nemen om te komen tot 

Conform advies 
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verkoop van de grond van 
Micosport aan De leistert. 
2. Voorbereidingen ter hand 
nemen om voor rekening van de 

gemeente te komen tot een 
ontwerpbestemmingsplan voor 
het gebied van De Leistert, 
EVillage en Buitenhof 

  witregel  

 
Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 12 april 2022 

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

gemeentesecretaris     burgemeester 
 
 
 
 


