
Collegevergadering Maashorst – Openbare besluitenlijst 
Datum 22-03-2022
Tijd 9:30 - 12:00
Locatie Voormalig gemeentehuis Zeeland, 0.55
Voorzitter Paul Rüpp
Aanwezigen Paul Rüpp, Gijs van Heeswijk, Ramona Sour, Franko van Lankvelt, Jeroen van den 

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

Vaststellen besluitenlijst d.d. 15 maart 2022
Besluit:

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Collegevoorstel: Schriftelijke vragen Gewoon Uden over fusie en personeel
Besluit:

Op basis van de bespreking in het college wordt de beantwoording op een 
beperkt aantal punten nog aangepast. Burgemeester Rüpp is het gemandateerd 
om de definitieve beantwoording vast te stellen en af te wikkelen.

Collegevoorstel: Afsluiten kredieten ten behoeve van de jaarrekening 2021
Besluit:

1. Te besluiten de kredieten uit bijlage 1 financieel en administratief af te 
sluiten.

2. Van de in bijlage 1 opgenomen kredieten de restant budgetten te verwerken 
via de bijbehorende exploitaties en / of voorzieningen.

Collegevoorstel: Beleids-en uitvoeringsregels social return gemeente 
Maashorst 2022
Besluit:

De beleids-en uitvoeringsregels social return gemeente Maashorst 2022 vast te 
stellen.

Collegevoorstel: Afwikkeling subsidie peuteropvang 2021 voormalig 
gemeente Uden
Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel om het tarief van € 9,50 per uur, voor alle 
peuters in de reguliere peuteropvang te hanteren, in de vaststelling van de 
subsidie 2021.

2. In te stemmen met het voorstel om in de periode in 2022 tot vaststelling van 
nieuwe beleidskader ook het tarief van € 9,50 per uur te hanteren.

3. Besluiten om af te wijken van artikel 2 Doelgroepen uit de “subsidieregeling 
peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie Uden 2020”.

Collegevoorstel: Eenmalige energietoeslag



Besluit:

1. Over te gaan tot uitvoering van de eenmalige energietoeslag.
2. In te stemmen met de volgende uitgangspunten bij de toekenning van de 

energietoeslag:
- Onder ‘laag inkomen” verstaan we een inkomen tot 120% van de 

bijstandsnorm.
- We nemen het vermogen niet in aanmerking bij het vaststellen van de 

draagkracht.
- De hoogte van de energietoeslag stellen we vast op € 800,- per 

huishouden.
- De volgende groepen sluiten we vooralsnog uit van de energietoeslag: 

studenten, jongeren tot 21 jaar, personen in een inrichting, dak-en 
thuislozen.

3. In te stemmen met voorbereiding en uitvoering/uitbetaling van de regeling 
energietoeslag, met daarbij de volgende prioritering:
- Uitbetaling ambtshalve van energietoeslag ten bedrage van €800,- (in 

twee tranches van € 400,-) aan huishoudens in gemeente Maashorst 
met een bijstandsuitkering, IOAW/IOAZ (circa 850 huishoudens)

- Uitbetaling ambtshalve van de energietoeslag ten bedrage van € 800,- 
(in twee tranches van € 400,-) aan huishoudens in gemeente Maashorst 
die geen uitkering ontvangen maar dit jaar wel periodieke bijzondere 
bijstand ontvangen (maximaal ongeveer 350 huishoudens)

- Uitbetaling na aanvraag van de energietoeslag ten bedrage van € 800,- 
(mogelijk ook in twee tranches van € 400,-) aan huishoudens in 
gemeente Maashorst met een inkomen tot 120% bijstandsnorm 
(maximaal ongeveer 800 huishoudens)

4. Hiervoor (voorlopig) een budget beschikbaar te stellen van € 1.500.000,-, en 
de uitgaven aan de energietoeslag te rapporteren aan de Raad in de 1e
Afwijkingenrapportage.

Collegevoorstel: Schriftelijke vraag Voor de dorpen geluidsoverlast 
Zorggroep ‘t Zicht, Heijtmorgen 5 te Reek.
Besluit:

De schriftelijke vragen van de fractie Voor de Dorpen inzake Schriftelijke vraag 
Voor de dorpen, inzake geluidsoverlast Zorggroep ‘t Zicht, Heijtmorgen 5 te Reek 
conform bijgevoegd antwoord (bijlage 1) te beantwoorden.

Collegevoorstel: Vaststellen bestemmingsplan  ‘Langenboomseweg naast 
52’ Zeeland 
Besluit:

1. Het bestemmingsplan ‘Langenboomseweg naast 52’ te Zeeland ter 
vaststelling aan de raad aan te bieden.

2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.
3. Het plan conform de Nota grondbeleid Landerd te beschouwen als een klein 

(bouw)plan.

Collegevoorstel: Beslissing op bezwaar afwijzing verzoek 
nadeelcompensatie
Besluit:



1. Het bestreden besluit in stand te laten;
2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Beantwoording schriftelijke vragen over Paalgraven
Besluit: 

Wethouder Van den Broek is het gemandateerd om de definitieve beantwoording 
vast te stellen en af te wikkelen.


