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Collegevergadering Maashorst – Openbare besluitenlijst
Datum 19-04-2022
Tijd 9:30 - 12:00
Locatie Gemeentewerf - Instructielokaal
Voorzitter Paul Rüpp
Aanwezigen Paul Rüpp, Ramona Sour, Harold van den Broek, Gijs van Heeswijk, Jeroen van 

den Heuvel, Franko van Lankvelt, Dagmar van Deurzen (gemeentesecretaris) en 
Melanie Huurneman (directiesecretaris) 

Vaststellen besluitenlijst d.d. 12 april 2022
De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

Mega Kermis Uden 2022
Besluit:

De Markt, Nieuwe Markt, Mondriaanplein, Bevrijdingspark, en de Botermarkt aan 
te wijzen als kermisterreinen voor de Mega kermis Uden 2022.

Startende ondernemers ondersteuning subsidieaanvraag UOV De Kring 
Misfits 2022
Besluit:

Voor het jaar 2022 aan UOV De Kring een incidentele subsidie te verlenen van 
maximaal € 57.000 voor de ondersteuning van startende ondernemers.

Zienswijze begroting ODBN 2023 en kennisnemen jaarrekening 2021
Besluit:

1. Kennis te nemen van het positieve resultaat en de bestemming van de 
jaarrekening 2021 van de ODBN en de raad daarover te informeren.

2. De Raad te adviseren om een zienswijze in te dienen over de Begroting 
2023 van de ODBN.

Jaarprogramma Wabo en Milieu 2022
Besluit:

1. Het jaarprogramma Wabo en Milieu 2022 vast te stellen.
2. De raad te informeren over het jaarprogramma Wabo en Milieu 2022.
3. Gedeputeerde Staten te informeren over het jaarprogramma Wabo en Milieu 

2022.

Concept begroting 2023 en concept jaarverslag 2021 
Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant
Besluit:

Aan de raad voor te leggen om ten aanzien van de concept begroting 2023 en 
het concept jaarverslag 2021 van het Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant 
een positieve zienswijze naar voren te brengen.
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Beleidsplan Wet Inburgering
Besluit:

1. In te stemmen met voorliggend beleidsplan Wet Inburgering en deze ter 
vaststelling voor te leggen aan de raad.

2. De uitgaven voor inburgeringsvoorzieningen worden taakstellend binnen de 
door het Rijk beschikbare middelen gedekt. Voor de ondertussengroep is 
een aanvullend budget van € 15K voor de komende 3 jaar beschikbaar 
indien dekking uit andere voorzieningen niet mogelijk is. Voor de flexibele 
schil is een incidenteel inhuurbudget van maximaal € 75K voor 2022 
beschikbaar. Hiertoe wordt bijgevoegde begrotingswijziging vastgesteld.

Verzoek briefadres 
Besluit:

Conform het advies van de commissie bezwaarschriften:
1. Het besluit van 29 juli 2021 (buiten behandelingstelling aanvraag briefadres) 

in stand laten;
2. De gevraagde vergoeding van de kosten in verband met de behandeling van 

het bezwaar afwijzen en
3. Betrokkene verzoeken zich op grond van artikel 2.43 van de Wet BRP uit te 

laten schrijven uit de basisregistratie personen (BRP).


