
 

Collegevergadering Maashorst – Openbare besluitenlijst 

Datum 31-05-2022 

Tijd 9:30 - 12:00 

Locatie Gemeentewerf, Instructielokaal 

Voorzitter Gijs van Heeswijk 

Aanwezigen Harold van den Broek, Gijs van Heeswijk, Jeroen van den Heuvel, Franko van Lankvelt, 

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

(directiesecretaris)  

Afwezigen Paul Rüpp 

 

 

 

 

 Vaststellen besluitenlijst d.d. 24 mei 2022                                                       

Besluit: 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsvoorstel: Jaarrekeningen Landerd en Uden 2021 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen: 

a. De Programmarekening 2021 van de voormalige gemeente Landerd vast te 

stellen. 

b. De programmarekening 2021 van de voormalige gemeente Uden vast te 

stellen. 

2. De raad voor te stellen om van het gezamenlijk positief resultaat ad € 

8.279.083 onderstaande budgetten te bestemmen voor 2022 te weten; 

• Budget citymarketing(€ 25.000) voor verdere realisatie in 2022 

• Budget verplaatsing bushaltes Hoevenseweg (€ 41.000) voor realisatie in 

2022 

• Budget herstel schade bomen door Kermis Uden(€ 30.000) 

• Budget aanschaf diverse modules burgerzaken (€ 11.000) 

• Budget werkelijk restant overhevelingsvoorstel Landerd (€ 1.945.529) 

• Budget inspectie, meerjarenplanning en groot onderhoud civieltechnische 

kunstwerken (voormalige gemeente Landerd) (€ 12.000) 

• Budget verbinding jeugdhulp en passen onderwijs(voormalige gemeente 

Landerd) (€ 7.000) 

• Budget WMO ouderenzorg (voormalige gemeente Landerd) (€ 5.000) 

• Budget dorpshuizen (voormalige gemeente Landerd) (€ 30.000) 

• Budget ICT (voormalige gemeente Landerd) (€ 9.000) 

• Diverse extra aankopen openbare verlichting (€ 0) (€ 44.000 gedekt uit een 

bijdrage van de reserve openbare verlichting) 

• Inspectie speeltoestellen (€ 0) (€ 35.086 gedekt uit de reserve 

speeltoestellen) 

• Behoedzaamheidsreserve groen voor Rood (€ 0) (€ 21.441 gedekt uit reserve) 

• Overschot exploitatie riolering voormalige gemeente Landerd (€ 132.511) 

3. De Raad voor te stellen het resterende resultaat van € 6.031.043 toe te voegen 

aan de algemene reserve vrij besteedbaar.  

4. De raad voor te stellen de 3e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. 
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 Collegevoorstel: Voortzetting Udenfonds 2022 – 2023 

Besluit: 

Het Udenfonds, tot aan harmonisatie van het beleid, voor de jaren 2022 en 2023 te 

subsidiëren voor een bedrag van € 49.000 per jaar. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Aanschrijving last onder dwangsom zonder vergunning gebouwd 

bouwwerk 

Besluit: 

1. De ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren; 

2. Betrokkenen een last onder dwangsom op te leggen om het zonder vergunning 

opgerichte bouwwerk te verwijderen en verwijderd te houden; 

3. Een begunstigingstermijn te stellen tot uiterlijk 1 oktober 2022 waarbij moet 

worden voldaan aan de aanschrijving; 

4. Aan betrokkenen een last onder dwangsom opleggen van € 750,- per week tot 

een maximum van € 7.500,- wanneer niet binnen de gestelde termijn aan de 

last wordt voldaan. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Bezwaarschrift last onder dwangsom  

Besluit: 

1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 

2. De last onder dwangsom in stand te laten; 

3. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen; 

4. De nieuwe begunstigingstermijn vast te stellen op 3 maanden na verzending 

van het besluit. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan ‘Heijtmorgen 14 

en 14a Reek’     

Besluit: 

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Heijtmorgen 14 en 14a Reek’ 

(NL.IMRO.1991.BPreeHeijtmo14-VA01) ongewijzigd vast te stellen.  

2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Verlengen begunstigingstermijn lasten onder dwangsom Aldi 

Bitswijk 10a 

Besluit: 

De begunstigingstermijn te verlengen met 6 weken na afloop van de 

begunstigingstermijn d.d. 1 juni 2022. 

 
 

 

 

 Collegevoorstel en raadsinformatiebrief: Visie Recreatie en Toerisme Maashorst 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van het proces om te komen tot een visie Recreatie en 

Toerisme voor de gemeente Maashorst. 

2. De Raad te informeren via bijgevoegde informatienota, met tekstuele 

aanpassingen. 

 

 



 

Pagina 3 

 

 

 

 Collegevoorstel: Keuze flexibel toezicht kinderopvang door toezichthouder GGD 

Besluit: 

1. Voor de invulling van het flexibel toezicht op de kinderopvang gebruik te 

maken van de inspiratiesets GIR, gericht op veiligheid & gezondheid en 

ouderrecht (set b) en accommodatie, BKR, stabiliteit en groepsgrootte (set c). 

2.  Instemmen met het maatwerk in het toezicht op het gastouderbureau. 

 

 

 


