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Collegevergadering Maashorst – Openbare besluitenlijst 

Datum 12-04-2022 

Tijd 9:30 - 12:00 

Locatie Gemeentewerf, Uden 

Voorzitter Paul Rüpp 

Aanwezigen 

 

Afwezig  

Paul Rüpp, Gijs van Heeswijk, Ramona Sour, Franko van Lankvelt, Jeroen van den 

Heuvel, Harold van den Broek en Dagmar van Deurzen (gemeentesecretaris)  

Melanie Huurneman (directiesecretaris) 

 

 

 

 

 Vaststellen besluitenlijst d.d. 5 april 2022 

Besluit: 

Akkoord, met tekstuele wijziging. 

 

 

 

 
 

 Beslissing op bezwaar Christinastraat 16 Uden 

Besluit: 

De twee bezwaarschriften van 23 december 2021 ongegrond te verklaren middels 

de bijgevoegde concept beslissing op bezwaar en conform het advies van de 

commissie bezwaarschriften. 

 

 

 

 

 Dienstverlening Sociaal Domein 

Besluit: 

De raadsinformatienota gewijzigd vast te stellen en via de griffie voor te leggen 

aan de gemeenteraad. 

 

 

 

 

 Digitaal aanvragen rijbewijzen (DAR) 

Besluit: 

1. In te stemmen met het digitaal aanvragen van rijbewijzen met ingang van 1 

mei 2022.  

2. Na 6 maanden een evaluatie uit te voeren (november 2022).  

3. Uit evaluatie voortvloeiende financiële consequenties te  melden in de 

jaarrekening en eventueel bij te stellen in de 1e afwijkingenrapportage 2023.   

 
  Evaluatie fietsenstalling 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de evaluatie fietsenstallingen Uden. 

2. De fietsenstalling als re-integratie voorziening te beëindigen. 

3. Domein Ruimte de opdracht te geven om de fietsenstallingen als 

basisvoorziening opnieuw te definiëren conform de ambities van het 

bestuursakkoord gemeente Maashorst. 

4. De fietsenstallingen in de tussenliggende periode open houden en beheren door 

het contract met IBN voor de inzet van 2 fte basisbeheer tijdelijk te 

continueren.  
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 Verbetering ruimtelijke kwaliteit in combinatie met bedrijfsuitbreiding 

Besluit: 

1. In te stemmen met verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en 

het vergroten en uitbreiden van de bedrijfsbestemming en bedrijfsbebouwing 

aan de Patersweg 2 te Uden. 

2. Gedetailleerde voorwaarden te verbinden bij medewerking voor dit plan, met 

name een passende oplossing voor het zanddepot.  

3. Initiatiefnemer uit te nodigen om een aanvraag in te dienen uiterlijk 1 juni 

2022. 

 

 

 

 Verlenen vergunning Vliegenierstraat 1/Kromstraat 4 Uden (XL-Company) 

Besluit: 

1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals opgenomen in 

de ‘Nota van zienswijzen, ontwerpbesluit omgevingsvergunning 273678’; 

2. De omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure. 

 

 

 

 Wijzigingsplan Nistelrodeseweg Q1638 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met de zienswijzennota m.b.t. het wijzigingsplan 

Nistelrodeseweg Q1638. 

2. In te stemmen met het wijzigingsplan Nistelrodeseweg Q1638 

(NL.IMRO.0856.WPNistelrodesQ1638-VA01). 

3. In te stemmen met het besluit tot vaststelling hogere waarden Wet 

geluidhinder. 

 

 

 

 Leefgeld op basis van Regeling opvang ontheemden Oekraïne 

Besluit: 

Uitvoering te geven aan artikel 2 en artikel 4 lid 2 van de Wet verplaatsing 

bevolking) om te voorzien in de opvang van ontheemden uit Oekraïne, daar waar 

het gaat over de verzorging (uitbetaling leefgeld).  

 

 


