
Collegevergadering Maashorst – Openbare besluitenlijst 

Datum 27-06-2022 

Tijd 16:00 - 18:00 

Locatie Bestuurskamer 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)  

 

 

 

 

 Vaststellen besluitenlijst d.d. 21 juni 2022 

Besluit: 

Het college stelt de openbare en niet-openbare besluitenlijst vast. 

 
 

 

 

 Collegevoorstel: Beslissing op bezwaar Heinsbergenstraat 28 Uden 

Besluit: 

Het bezwaarschrift van 20 januari 2022 ongegrond te verklaren conform het advies 

van de Bezwarencommissie en het bestreden besluit, de weigering 

omgevingsvergunning kap, in stand te laten, middels de bijgevoegde Beslissing op 

bezwaar. 

 

 

  

 

 

 Collegevoorstel: Ontwerpbestemmingsplan Breestraat-Kortestraat, Volkel 

Besluit: 

In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Verstedelijkingsakkoord 

Besluit: 

1. Een positieve grondhouding aan te nemen ten opzicht van de vijf 

ontwikkelprincipes uit de concept-Verstedelijkingsstrategie Brabant. Deze 

ontwikkelprincipes betreffen; 

• Bodem- en watersysteem als basis voor de verstedelijking; 

• Landschap en natuur groeien mee met verstedelijking; 

• Nieuwe en bestaande woningen versterken elkaar; 

• Mobiliteitstransitie maatwerk voor stad en dorp; 

• Programma op de juiste plek. 

2. In te stemmen met de vijf ontwikkelprincipes van het regionale Schets 

Ontwikkelpad Stedelijke Regio ’s-Hertogenbosch als opstap om te komen tot 

concrete afspraken tussen Rijk en Regio via een verstedelijkingsakkoord op het 

BO MIRT in november 2022. Deze ontwikkelprincipes betreffen; 

• We zetten het polycentrische karakter van de regio in zijn kracht; 

• Met schaalsprong in stedelijkheid zetten we in op het creëren van een 

aantrekkelijke hoogstedelijke huiskamers; 

• We zetten woningbouw in als meekoppelkans voor de brede binnenstedelijke en 

binnendorpse kwaliteitsopgave; 

• Verstedelijkingsopgave begint bij het bodem- en watersysteem; 

• Groen en blauw groeien mee met verstedelijking. 

3. Bijgaande raadsinformatiebrief na aanpassing in overleg met de 

portefeuillehouder door te geleiden naar de raad; 

4. Onze reactie op de ontwikkelprincipes schriftelijk kenbaar te maken. 
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 Collegevoorstel: Beukenlaan 69, Odiliapeel 

Besluit: 

1. Instemmen met het wijzigingsplan Beukenlaan 69, Odiliapeel;  

2. Instemmen met de gecoördineerde procedure. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Collectieve Tilliften Herbergier de Maashorst 

Besluit: 

1. Een actieve en passieve tillift in bruikleen te verstrekken aan de Herbergier de 

Maashorst. 

2. Te beslissen om af te wijken van het beleid om alleen individueel maatwerk te 

verstrekken. 

3. De kosten hiervoor te dekken uit ecl WMO – voorziening rolstoel individueel (ecl 

66600003) en fcl huurkosten (34130). 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 

Besluit: 

1. De Jaarverantwoording Kinderopvang Gemeente Maashorst vast te stellen. 

2. Het jaarverslag toe te zenden aan de Inspectie van het Onderwijs. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsinformatiebrief: Nationaal Programma Onderwijs 2022-

2025 

Besluit: 

De Raad te informeren door middel van de bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Benoeming voorzitter en penningmeester ASD Maashorst 

Besluit: 

1. De heer J. de Bree voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 te 

benoemen tot voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Maashorst conform 

bijgevoegd ontwerpbesluit. 

2. De heer A.W.M. van Cuijk voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 

2025 te benoemen tot penningmeester van de Adviesraad Sociaal Domein 

Maashorst conform bijgevoegd ontwerpbesluit. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Tijdelijke crisisnoodopvang (CNO) voor asielzoekers aan 

Boekelsedijk 3 te Zeeland 

Besluit: 

1. In navolging van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de situatie in de 

opvang van asielzoekers in Ter Apel als crisissituatie te beschouwen; 

2. In te stemmen met een tijdelijke crisisnoodopvang (CNO) voor asielzoekers in de 

gemeente Maashorst op het perceel aan Boekelsedijk 3 te Zeeland, het 

zogenoemde reserveveld bij RKSV Festilent; 

3. In te stemmen met de CNO voor de periode van twee weken, meer specifiek de 

periode van 29 juni 2022 tot en met 13 juli 2022, met een uitloop van één week 

extra tot uiterlijk 20 juli 2022, aangevuld met de periode die nodig is voor het 

opbouwen en demonteren van de noodzakelijke voorzieningen; 

4. In te stemmen met het Coördinatieplan CNO Maashorst 2022; 
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5. De tijdelijke strijdigheid met het bestemmingsplan op het perceel aan 

Boekelsedijk 3 te Zeeland te gedogen voor de periode van 29 juni 2022 tot en met 

uiterlijk 20 juli 2022 en toestaan dat deze locatie in deze periode wordt gebruikt 

voor de tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers, aangevuld met de periode 

die nodig is voor het op- en afbouwen van de noodzakelijke 

voorzieningen hiervoor; 

6. In te stemmen met de huurovereenkomst met Losberger De Boer inclusief het 

huisvestingsconcept en de terreininrichting van de CNO;  

7. In te stemmen met camerabeveiliging op en direct rondom de CNO op het perceel 

aan Boekelsedijk 3 te Zeeland voor de periode van 29 juni 2022 tot en met uiterlijk 

20 juli 2022, aangevuld met de periode die nodig is voor het opbouwen en 

demonteren van de noodzakelijke voorzieningen; 

8. In te stemmen met de verkeersanalyse en de transportroute voor de aan- en 

afvoer van de noodzakelijke voorzieningen; 

9. De raad zal op een zo kort mogelijke termijn geinformeerd worden over de 

financiële stand van zaken kosten van de CNO, dit na afstemming met COA en 

VRBN met een raadsinformatiebrief zodat een crisisbudget beschikbaar kan 

worden gesteld voor de realisatie en exploitatie van de CNO. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Aanpassing jaarrekening 2021 Landerd 

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 € 

8.481.591 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. Het resterende resultaat van € 6.233.551 toe te voegen aan de algemene 

reserve vrij besteedbaar. 

4. De 3e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. 
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 Collegevoorstel: Zienswijze begroting 2023 en jaarstukken 2021 BSOB                                        

Besluit: 

1. Kennisnemen van de jaarrekening 2021 BSOB. 

2. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2022 BSOB.  

3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 BSOB.  

4. De raad voor te stellen in te stemmen met de bijgevoegde zienswijze na tekstuele 

aanpassing in overleg met de portefeuillehouder m.b.t. de ontwerpbegroting 2023 

BSOB en deze aan het Dagelijks Bestuur van de BSOB kenbaar te maken. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Beantwoording technische vragen jaarrekeningen Uden en Landerd 

2021 

Besluit: 

In te stemmen met de beantwoording van de vragen. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Beantwoording van de vragen van het CDA inzake kermissen 

gemeente Maashorst 

Besluit: 

Akkoord te geven op de beantwoording van de raadsvragen van het CDA en de raad 

informeren. 

 

 

 


