
Collegevergadering Maashorst – Openbare besluitenlijst 

Datum 24-05-2022 

Tijd 9:30 - 12:00 

Locatie A3.05 

Voorzitter Paul Rüpp 

Aanwezigen Paul Rüpp, Harold van den Broek, Gijs van Heeswijk, Jeroen van den Heuvel, Franko 

van Lankvelt, Ramona Sour, Dagmar van Deurzen (gemeentesecretaris) en Melanie 

Huurneman (directiesecretaris) 

 

 

 

 

 Vaststellen besluitenlijst d.d. 17 mei 2022 

Besluit: 

De besluitenlijst is vastgesteld. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Verrekenen neveninkomsten collegeleden kalenderjaar 2021 

Besluit: 

1. Vast te stellen dat op basis van de ingevulde opgave en het daartoe gegeven 

advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de 

verrekenplicht voor de burgemeester de heer H.A.G. Hellegers niet van 

toepassing is. 

2. Vast te stellen dat op basis van de ingevulde opgave en het daartoe gegeven 

advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de 

verrekenplicht voor de burgemeester de heer M.C. Bakermans niet dient plaats 

te vinden. 

3. Vast te stellen dat op basis van de ingevulde opgave en het daartoe gegeven 

advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de 

verrekenplicht voor de wethouder de heer B.H.M. Brands niet van toepassing is 

i.v.m. deeltijd wethouderschap. 

4. Vast te stellen dat op basis van de ingevulde opgave en het daartoe gegeven 

advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de 

verrekenplicht voor de wethouder de heer G.V.I.C. van Heeswijk niet dient plaats 

te vinden. 

5. Vast te stellen dat op basis van de ingevulde opgave en het daartoe gegeven 

advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de 

verrekenplicht voor de wethouder de heer F.J.M. van Lankvelt niet dient plaats 

te vinden. 

6. Vast te stellen dat op basis van de ingevulde opgave en het daartoe gegeven 

advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de 

verrekenplicht voor de wethouder de heer M.W.G.M. Prinssen niet dient plaats te 

vinden. 

7. Vast te stellen dat op basis van de ingevulde opgave en het daartoe gegeven 

advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de 

verrekenplicht voor de wethouder de heer R. Rinsum niet van toepassing is 

i.v.m. deeltijd wethouderschap. 

8. Vast te stellen dat op basis van de ingevulde opgave en het daartoe gegeven 

advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de 

verrekenplicht voor de wethouder de heer J.H. Vereijken niet van toepassing is 

i.v.m. deeltijd wethouderschap. 

9. Vast te stellen dat op basis van de ingevulde opgave en het daartoe gegeven 

advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de 
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verrekenplicht voor de wethouder mevrouw I.G.M. Verkuijlen niet dient plaats te 

vinden. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Beslissing op bezwaar tegen AVG-besluit 

Besluit:  

1. De beslissing op bezwaar te nemen dat ‘het primaire besluit van niet-

inbehandelname d.d. 4 januari 2022’ in stand laat omdat de identiteit van de 

aanvrager niet kon worden vastgesteld; 

2. Voor de motivering van deze beslissing mede te verwijzen naar het advies van 

de Commissie bezwaarschriften gemeente Maashorst dat uitgaat van 

instandlating van het primaire besluit. 

3. Conform de Beleidsregels elektronisch verkeer, niet meer ons algemene e-

mailadres als (aan)vraagkanaal op onze website aan te bieden. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsinformatiebrief: Centrumvisie: Van visie naar uitvoering 

Besluit: 

1. In te stemmen met de voorgestelde aanpak en financiële doorvertaling, zoals 

verwoord in dit advies inclusief bijlage 1, als uitwerking van bijlage 5: Van visie 

naar uitvoering bij de in juli 2021 vastgestelde Centrumvisie Uden. 

2. Aan UCM (Uden Centrum Management) een subsidie van €150.000 verstrekken 

voor centrummanagementtaken ter uitvoering van de centrumvisie in 2022. 

3. De gemeenteraad te informeren middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief 

(bijlage 4). 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsinformatiebrief: Realisatie PvA huisvesting vluchtelingen 

Oekraïne 

Besluit: 

1. In te stemmen met de ‘Voltooiing Plan van Aanpak huisvesting vluchtelingen 

Oekraïne’; 

2. De kosten voor de realisatie en exploitatie van de opvanglocaties in de 

gemeente Maashorst voor het jaar 2022 ad € 1.904.000 te melden in de 1ste 

afwijkingenrapportage 2022 en vooralsnog te dekken uit de te verwachten 

compensatiebijdrage van het Rijk; 

3. De kosten van de leefgeldregeling voor vluchtelingen uit Oekraïne in de 

gemeente Maashorst voor het jaar 2022 ad € 255.000 te melden in de 1ste 

afwijkingenrapportage 2022 en vooralsnog te dekken uit de te verwachten 

compensatiebijdrage van het Rijk; 

4. De raad te informeren met bijgevoegde informatienota. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en Raadsinformatiebrief: Uitbreiding skatebaan Bevrijdingspark 

Besluit: 

In te stemmen met bijgesloten raadsinformatiebrief (na aanpassing in overleg met 

de portefeuillehouder) voor de uitbreiding van de 

skatebaan Bevrijdingspark te Uden en deze te verstrekken aan de gemeenteraad. 
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 Collegevoorstel en raadsinformatiebrief: Samenwerkingsovereenkomst Wonen 

Maashorst 2022-2025 (prestatieafspraken) 

Besluit: 

1. De Samenwerkingsovereenkomst Wonen Maashorst 2022-2025 

(prestatieafspraken) tussen gemeente Maashorst, Area, Mooiland, Stichting 

Huurder Belangen Landerd en Bewonersraad Area vast te stellen; 

2. De uitvoeringsagenda 2022-2023, behorend bij de Samenwerkingsovereenkomst 

Wonen Maashorst 2022-2025, vast te stellen; 

3. Wethouder F. van Lankvelt mandaat te verlenen om namens het college de 

Samenwerkingsovereenkomst Wonen Maashorst 2022-2025 te ondertekenen 

(burgemeestersbesluit); 

4. De raad middels bijgevoegde informatienota (bijlage 5) te informeren. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsvoorstel: Versnellingsagenda woningbouw                                         

Besluit: 

1. In te stemmen met de versnellingsagenda woningbouw; 

2. De versnellingsagenda woningbouw, middels bijgevoegd raadsvoorstel, ter 

vaststelling voor te leggen aan de Raad in de vergadering van 23 juni 2022. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Bijstellen regionaal budgettair kader jeugd 

Besluit:  

1. In te stemmen met de regionale herijking van het budgettair kader 

specialistische jeugdhulp 2022, voor het aandeel van de gemeente Maashorst;  

2. De financiële gevolgen voor de gemeente Maashorst als gevolg van het herijken 

van het regionaal budgettair kader specialistische jeugdhulp 2022 en het 

herijken van de regionale uitvoeringskosten 2022 beide door herschikking binnen 

de bestaande jeugd begroting te dekken en hiervoor bijgevoegde 

begrotingswijziging vast te stellen. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Overbruggingssubsidie Udense Uitdaging 

Besluit: 

Een overbruggingssubsidie van € 10.000,= te verlenen aan Stg. Udense Uitdaging 

voor het jaar 2022 en € 7.500,= voor het jaar 2023. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Beantwoording Schriftelijke vragen CDA, IKC West 

Besluit: 

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA 

omtrent IKC West. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Tijdelijke ondersteuning MuzeMobi                                                                 

Besluit: 

1. Een elektrische deelauto beschikbaar te stellen aan het initiatief MuzeMobiel 

voor de periode van een maand; 

2. Dit te doen met een subsidie in natura gebaseerd op kilometers gereden in de 

deelauto. 

 

 


