
Collegevergadering Maashorst – Openbare besluitenlijst 

Datum 07-06-2022 

Tijd 9:30 - 12:00 

Locatie Ruimte 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 openbare besluitenlijst d.d. 31 mei 2022 

Besluit: 

De besluitenlijst is akkoord. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Organisatieregeling en Mandaatregeling Maashorst 

Besluit: 

1. De ambtelijke ondersteuning in te regelen voor de gewenste kwaliteit van 

besluitvorming; 

2. Daartoe de Organisatieregeling Maashorst, de Mandaatregeling Maashorst en 

het kader “Werkwijze Algemeen Belang” vast te stellen conform respectievelijk 

bijlagen 1, 2 en 3. 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsvoorstel: Zienswijze Programmabegroting en 

Resultaatbestemming Veiligheidsregio Brabant-Noord 

Besluit: 

De positieve zienswijze op de Programmabegroting 2023 en resultaatbestemming 

2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vaststellen. De zienswijze ondersteunt 

de beleidslijn uit de Programmabegroting 2023 en de resultaatbestemming 2021. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsinformatiebrief: Horizontale verantwoording archief- en 

informatiebeheer 

Besluit: 

1. Verslagen horizontale verantwoording vaststellen;  

2. Verslagen middels informatienota (na tekstuele aanpassingen) ter kennis 

brengen aan de raad. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsvoorstel: Vaststelling Archiefverordening gemeente 

Maashorst 2022 

Besluit: 

Archiefverordening Gemeente Maashorst 2022 ter vaststelling voorleggen aan de 

raad. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsvoorstel: Kleine Graspeel ong. Zeeland 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen de ingediende zienswijze conform de bijgevoegde ‘Nota 

van zienswijze’ te beantwoorden. 
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2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Kleine Graspeel ong. Zeeland’ 

ongewijzigd vast te stellen 

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

4. Het plan conform de Nota grondbeleid Landerd te beschouwen als een klein 

(bouw)plan. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsvoorstel: Vaststelling bestemmingsplan Breestraat 

(ong.), Volkel 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Breestraat (ongenummerd) 

ongewijzigd vast te stellen; 

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

3. De raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsvoorstel: Gewijzigd vaststellen 'Leeuwstraat 7, Volkel' 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Leeuwstraat 7, Volkel’ met IDN 

nummer NL.IMRO.1991.BPLeeuwstraat7-ON01 gewijzigd vast te stellen. 

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

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsinformatiebrief: Omgevingsvisie 

Besluit: 

Bijgevoegd raadsinformatiebrief over de omgevingsvisie voor te leggen aan de 

raad. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Beslissing op bezwaar Bosdreef 1 Uden 

Besluit: 

1. Het bezwaarschrift van 17 december 2021 ongegrond te verklaren middels de 

bijgevoegde concept beslissing op bezwaar en conform het advies van de 

commissie bezwaarschriften. Het bestreden besluit wordt met aanvulling van 

motivering in stand gelaten. 

2. De gevraagde proceskostenvergoeding af te wijzen. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: MJP 2022 

Besluit: 

1. In te stemmen met de gehanteerde uitgangspunten zoals die gebruikt zijn bij 

het opstellen van het MeerJarenPerspectief (MJP) van het grondbedrijf 

conform bijlage 1; 

2. In te stemmen met onderstaande geactualiseerde grondexploitaties 2022 ten 

behoeve van een geactualiseerd MJP 2022: 

a. Goorkens 

b. Hoevenseweg 

c. Hoenderbos-Velmolen 

d. De Ruiter 

e. Uden Noord I 

f. Uden-Noord II 
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g. Velmolen Oost 

h. Eikenheuvel 

i. Hoogveld 

j. Hoogveld-Zuid 

k. Spechtenlaan 2e fase 

3. In te stemmen met de actualisatie van de ontwikkeling van de 

bestemmingsreserves van het grondbedrijf volgens het MJP 2022; 

4. In te stemmen met de actualisatie van de ontwikkeling van de Algemene 

Bedrijfsreserve (ABR) van het grondbedrijf volgens het MJP 2022. 

5. In te stemmen met het ophogen van de post “niet te verhalen plankosten 

initiatieven van derden” in de Algemene bedrijfsreserve (ABR). 

6. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging nr.6 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsvoorstel: Meerjarenperspectief Grondexploitatie Landerd 

2022 

Besluit: 

De raad voor te stellen: 

1. Het meerjarenperspectief Grondexploitatie Landerd 2022 vast te stellen.  

2. De 9e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsvoorstel: Ontwikkelingen Hulp bij het Huishouden (HbH) 

Besluit: 

1. Het uurtarief HbH voor de aanbieders uit het contract van voormalig Uden op 

te hogen naar €29,33. 

2. Ter dekking van de extra kosten van de verhoging van het uurtarief Hulp bij 

het huishouden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, voor 

de overeenkomsten afgesloten door de voormalige gemeente Uden, met 

ingang van 2022 een structureel aanvullend budget van € 500K ter beschikking 

te stellen.  

3. Deze op te nemen in het bestedings- en dekkingsplan van de kadernota 2023 

(1ste afwijkingenrapportage 2022). 

4. Deze financiële consequenties ter goedkeuring, middels bijgevoegd 

raadsvoorstel, voor te leggen aan de raad.  

 

 

 

 Collegevoorstel: Tijdelijk uitbreiden Team Preventie 

Besluit: 

1. Team Preventie tijdelijk uit te breiden met 18 uur per week voor de periode juli 

2022 – 31 december 2023 uitgevoerd door Stichting Compass Uden. 

2. Dit te dekken uit het budget voor Ondersteuning Jeugd 6.610.5004 / 38.0033 en 

hiervoor bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsinformatiebrief: Schone Lucht Akkoord mobiele 

werktuigen 

Besluit: 

Bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake Schone Lucht Akkoord: mobiele 

werktuigen voor te leggen aan de raad. 

 


