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Collegevergadering Maashorst – Openbare besluitenlijst 

Datum 21-06-2022 

Tijd 9:30 - 12:00 uur 

Locatie Zeeland, ruimte 0.55 

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. 14 juni 2022 

Besluit: 

De openbare besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Beslissing op bezwaar tegen verleende standplaatsvergunning 

Besluit: 

1. Het advies van de Bezwaarschriftencommissie over te nemen door het bestreden 

besluit te motiveren. 

2. De later ingediende gronden van bezwaarmaker meenemen in de beslissing op 

bezwaar. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Calamiteitenplan archief en archiefbescheiden 

Besluit: 

Instemmen met het Calamiteitenplan archief en archiefbestanddelen gemeente 

Maashorst 2022.  

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Uitvoeringsprogramma Maashorst  

Besluit: 

1. Het Uitvoeringsprogramma 2022 – 2026 vast te stellen, met verwerking van 

tekstuele suggesties; 

2. Het Uitvoeringsprogramma 2022 – 2026 ter kennisname aan te bieden aan de 

gemeenteraad van Maashorst van 14 juli 2022, als bijlage bij de Kadernota. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsvoorstel: Kadernota 2023 

Besluit: 

Kadernota 2023, inclusief de 1e afwijkingenrapportage 2022 vast te stellen en de 

raad voor te stellen: 

1. Kennis te nemen van de Kadernota met daarin opgenomen als bijlage het 

uitvoeringsprogramma Bestuursakkoord. 

2. De 1e financiële afwijkingenrapportage 2022 vast te stellen. 

3. Jaarschijf 2022 van het bestedings- en dekkingsplan zoals opgenomen in de 

Kadernota vast te stellen. 

4. Het in 2022 per saldo negatieve bedrag van € 2.043.000 (€ 519.000 structureel in 

2022, en € 1.524.000 incidenteel in 2022) te onttrekken aan de algemene reserve 

vrij besteedbaar. 

5. De financiële gevolgen van het bestedings- en dekkingsplan vanaf 2023 te 

betrekken bij de voorbereiding van Programmabegroting 2023. 
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6. De uit deze Kadernota 2023 voortvloeiende begrotingswijziging (nr 10) vast te 

stellen. 

7. De kredieten zoals opgenomen in de afwijkingenrapportage beschikbaar te 

stellen. 

 

 

 

 Collegevoorstel: Vaststelling Handboek van vervanging Maashorst 2022 

Besluit: 

Handboek van Vervanging gemeente Maashorst 2022 vaststellen.  

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Beantwoording schriftelijke vragen Graspeel/Schuifelenberg 

Besluit: 

In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen inzake 

Graspeel/Schuifelenberg. Tekstuele aanpassing in overleg met de portefeuillehouder. 

 
 

 

 

 Collegevoorstel: Beantwoording schriftelijke vragen Pastoor van Winkelstraat 59a 

Besluit: 

In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen inzake Pastoor van 

Winkelstraat 59a Schaijk.  

 
 

 

 

 Collegevoorstel: Energiearmoede, voorstel Klusbus 

Besluit: 

1. Namens de gemeente Maashorst deel te nemen aan de regionale Klusbus ten 

behoeve van de bestrijding van energiearmoede. 

2. Voor een bedrag van € 437.720 deel te nemen. 

3. Dit bedrag ten laste te laten komen van de Specifieke Uitkering aanpak 

energiearmoede. 

4. De gemeente Oss te machtigen de aanbesteding namens alle deelnemende 

gemeenten uit te voeren. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Ontwerp wijzigingsplan Nistelrodeseweg 17 

Besluit: 

1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Nistelrodeseweg 17 Uden 

(NL.IMRO.19914. WPNistelrodeseweg17-ON01).  

2. In te stemmen met het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden Wet 

geluidhinder.  

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Ontwerpbestemmingsplan Woongebieden Kom Uden 2022 

Besluit: 

1. In te stemmen met de beoordeling van de reacties op het 

conceptbestemmingsplan en de aan te brengen (ambtshalve) wijzigingen.  

2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Woongebieden Kom Uden 2022.  

 

 

 

 

 Collegevoorstel en Raadinformatiebrief: Waterbeheerplan in een oogopslag 

Besluit: 

In te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief en deze aan te bieden aan 

de raad. 
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 Collegevoorstel en Raadsinformatiebrief: Warmtetransitie 

Besluit: 

Kennis te nemen van de RIB Ontwikkelingen Transitievisie Warmte Maashorst en deze 

aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en Raadsinformatiebrief: Afzien van terugvordering eenmalige 

energietoeslag 

Besluit:  

Af te zien van terugvordering van onterechte betalingen eenmalige energietoeslag.  

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Zorgvakantiepark Aylien 

Besluit:  

In te stemmen met de brief aan de provincie Noord-Brabant over het ontwikkelplan 

zorgvakantiepark Aylien. Aanvulling voorstel in overleg met portefeuillehouder. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en Raadsinformatiebrief: Ontwikkelingen onderwijs(huisvesting) 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van de brief van de Maashorstschool. 

2. Schoolgebouw Oventje beschikbaar te houden voor onderwijs vanaf schooljaar 

2023 – 2024 en op te nemen in het op te stellen Integraal Huisvestingsplan. 

3. Te onderzoeken op welke wijze het leegstaande schoolgebouw van basisschool 

Oventje in het schooljaar 2022 – 2023 gebruikt kan worden. 

4. De gemeenteraad te infomeren aan de hand van bijgaande raadsinformatiebrief. 

5. De pers actief te informeren.  

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Normuren bewegingsonderwijs schooljaar 2022 – 2023 

Besluit:  

1. In te stemmen met het aantal normuren bewegingsonderwijs primair onderwijs 

voor het schooljaar 2022-2023 voor de scholen in voormalige gemeente Uden. 

2. De werkwijze van de voormalige gemeente Landerd rondom het 

bewegingsonderwijs te handhaven in het schooljaar 2022 – 2023. 

3. Lopende het schooljaar 2022 – 2023 de werkwijzen rondom bewegingsonderwijs 

te harmoniseren. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Deelname Gemeenschappelijke Regelingen Afvalinzameling en 

Milieustraat     

Besluit:  

Gedeputeerde Staten te verzoeken om de termijn tot 1 juli 2022 met zes maanden te 

verlengen voor het treffen van de (financiële) voorzieningen passend bij de 

beëindiging van Gemeenschappelijke Regelingen Afvalinzameling en Milieustraat per 

1 januari 2024, met een aanpassing in de verzoekbrief. 

 


