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Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 5 juli 2022  
 
Aanwezig: 

Mevrouw D.H. Schmalschläger (burgemeester);  
De heer drs. M. Graef (wethouder); 
De heer R.M.J. Martens (wethouder); 
De heer drs. H. van Helden (wethouder); 
Mevrouw Ing. H. Wijers (wethouder);  
De heer mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts (gemeentesecretaris);  
Mevrouw C. Geraads (plv. bestuurssecretaris). 

 

Agendapunt 

JOIN nr. 

1. Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit 

1. BenW - 3541 Openbare besluitenlijst B&W 

d.d. 27 juni 2022 

De Openbare besluitenlijst B&W d.d. 27 juni 2022 

vaststellen. 

  

Conform advies 

2. BenW - 2831 Ontwikkeling Dorpstraat 57-

59-61 Horn. 

1. Niet meewerken aan het realiseren van 11 

woningen op de locatie  

Dorpstraat 57-59-61; 

2. De herontwikkeling voor het herstel van het 

monument met splitsing  

in 3 appartementen, herbouw naastgelegen 

woning en transformatie pand  

61 conform kwaliteitseisen Uitvoeringsprogramma 

Wonen tot één woning  

kansrijk achten (waardoor in totaal 5 woningen 

worden gerealiseerd), onder  

de in dit advies gestelde voorwaarden en mits 

aangetoond is dat sprake is  

van een goede ruimtelijke ordening;  

3. De gemeenteraad informeren over uw besluit 

en in staat stellen  

binnen twee weken zijn wensen en bedenkingen 

kenbaar te maken over de  

mogelijkheid zoals aangegeven onder 2. 

Conform 

advies. 

Wethouder 

Graef heeft niet 

deelgenomen 

aan de 

beraadslaging 

noch aan de 

besluitvorming. 

    

3. BenW - 3466 Wijzigingsplan Lozerweg 4 

Baexem 

In te stemmen  

1. met het wijzigen van de bestemming van 

'Agrarisch' met aanduiding  

'Intensieve veehouderij' naar 'Agrarisch' (zonder 

aanduiding 'Intensieve  

veehouderij'); 

2. het ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 

weken ter inzage te leggen.  

Conform advies 

  witregel  
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4. BenW - 3499 Legalisatieonderzoek n.a.v. 

het realiseren van extra 

woning aan de Hoogstraat 

19 in Neer. 

Niet meewerken aan het realiseren van één extra 

woning in de kelder van  

het pand aan de Hoogstraat 19 t/m 19e in Neer 

naar aanleiding van het  

legalisatieonderzoek. 

Conform advies 

  witregel  

5. BenW - 3530 Advies overname 

basisschool Kelpen-Oler 

Positief te adviseren over de overdracht van de 

school in Kelpen-Oler aan de  

stichting Akkoord!-PO. Daarmee blijft de 

basisschool in Kelpen-Oler  

gehandhaafd. 

Conform advies 

  witregel  

6. BenW - 3535 3535; Motie 2021-202 over 

luierinzameling 

1. geen uitvoering te geven aan de motie; 

2. de gemeenteraad hiervan in kennis te stellen 

met bijgevoegde  

raadsinformatiebrief. 

Conform advies 

  witregel  

7. BenW - 3539 3539; Aanbiedingsbrief SiSa 

2021 

1. In te stemmen met de aanbiedingsbrief SiSa 

2021 en deze te ondertekenen onder voorbehoud 

van het te nemen raadsbesluit van 5 juli. 

Conform advies 

  witregel  

  witregel  

  witregel  

 

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 12 juli 2022 
 
 
  
 
mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts,    D.H. Schmalschläger, 

gemeentesecretaris     burgemeester 
 
 
 
 


