
Collegevergadering Maashorst – Openbare besluitenlijst  

Datum 19-07-2022 

Tijd 9:30 - 12:00 

Locatie D01.02 commissiekamer Uden 

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. 12 juli 2022 

Besluit:  

De besluitenlijsten vast te stellen.   

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsinformatiebrief: participatie juli 2022 

Besluit:  

In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en aanbieden aan de 

gemeenteraad, na tekstuele aanpassingen in overleg met de portefeuillehouder.  

 
 

 

 

 Collegevoorstel: Vulling zaaksysteem met persoonsgegevens BRP 

Besluit: 

Zaaksysteem e-Suite te koppelen met de BRP. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Lage Randweg 16 - Champignonkwekerij 't Voske BV 

Besluit: 

1. Geen hoger beroep in beroep (1) instellen. 

2. Hoger beroep in beroep (2) aantekenen. 

 

 

  

 

 

 Collegevoorstel: Dierenparkje Volkel 

Besluit: 

1. In te stemmen met het loslaten van de keuze voor het terrein gelegen tussen de 

Capellerhof en de Voornstraat als zijn de nieuwe locatie voor het huidige 

Dierenparkje. 

2. Het voortzetten van de gemeentelijke inspanning om in overleg met betrokken 

partijen te komen tot een andere nieuwe locatie voor het huidige Dierenparkje 

en de Duivenvereniging. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsvoorstel: Krediet monitoring Aldi Reek 

Voorgesteld wordt: 

1  Een budget van €30.000,- beschikbaar te stellen voor de monitoring van de 

effecten tijdelijk Aldi Reek op de koopstromen in de kernen Schaijk, Zeeland en 

Grave.  

2 De lasten in 2022 van €30.000,- te dekken door een eenmalige bijdrage uit de 

algemene reserve. 

3. De 16e begrotingswijziging vast te stellen.  
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 Collegevoorstel en raadsvoorstel: Verordening Uitvoering en Handhaving 

Omgevingsrecht 

Besluit:  

1. De Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente 

Maashorst ter vaststelling aan de raad te bieden. 

2. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening kwaliteit 

vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Uden in 

te trekken. 

3. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening kwaliteit 

vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente 

Landerd in te trekken. 

 
 

 

 

 Collegeadvies en raadsinformatiebrief: Raadsinformatiebrief Omgevingsvisie 

terugkoppeling participatie 

Besluit: 

Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de omgevingsvisie voor te leggen aan de 

raad. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Aanvullende taken GGD HvB 

Besluit: 

1. In te stemmen dat de GGD HvB alle aanvullende taken uitvoert zoals beschreven 

in bijlage 1. 

2. In te stemmen dat er aan de GGD HvB een aanvullende subsidiebeschikking van 

€53.229,- wordt afgegeven voor de uitvoering van de aanvullende taken. 

 

 

  

 

Collegevoorstel: Evaluatie Samen Landerd Samen Beter                                              

Besluit:  

1. De eindevaluatie van Samen Landerd Samen Beter (SLSB) vast te stellen. 

2. De opbrengsten en aanbevelingen voortkomend uit de evaluatie te verwerken in 

de integrale wijkaanpak voor de gemeente Maashorst. 

3. De resterende middelen van het programma vrij te laten vallen ten gunste van 

de algemene middelen en dit te melden in de 2e afwijkingenrapportage. 

4. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 
 

 

 

 Collegeavoorstel en raadsvoorstel: Lokale ontwikkelagenda en middelen 

Beschermd Wonen 

Besluit: 

De gemeenteraad te vragen om: 

1. Akkoord te gaan met de kaders voor de uitvoering van de lokale 

ontwikkelagenda ‘Opvang, Ondersteuning en Zorg voor inwoners met een 

psychische kwetsbaarheid’; 

2. Een transformatiebudget van € 2 miljoen beschikbaar te stellen en deze te 

dekken uit Reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen door 

bijgevoegde begrotingswijziging vast te laten stellen. 
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Collegevoorstel: Aanvragen onderwijshuisvesting 2023 

Besluit: 

1. In te stemmen met de aanvraag van de Maashorst School voor Onderwijs 

Leerpakketten (OLP) inclusief de wettelijke eerste inrichtingskosten voor 14 

nieuwe leerlingen en dit te dekken uit de beschikbare middelen voor 

onderwijshuisvesting. 

2. De aanvraag van basisschool Bedir voor uitbreiding van de school af te wijzen. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsinformatiebrief: Evaluatie centrumregeling jeugdhulp 

Noordoost Brabant 2020 

Besluit: 

1. Op basis van het evaluatierapport (Jeugdhulpregio Noordoost Brabant 

Toekomstgerichte evaluatie van de centrumregeling Eindrapportage d.d. 3 juni 

2022) en de daarin genoemde conclusies en aanbevelingen te besluiten tot het 

voortzetten van de huidige centrumregeling regionale samenwerking voor een 

periode van vier jaar vanaf 1 januari 2024 (2024-2027) in Noordoost-Brabant 

met betrekking tot jeugdhulp. 

2. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie de centrumregeling o.a. op 

onderstaande punten te komen tot voorstellen voor aanpassing van de huidige 

centrumregeling en deze in december 2022 ter instemming, begeleid met een 

vraag tot zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad: 

a. herijking van de governance (bevinding 2) als gevolg van herindelingen en ter 

vergroting van de programmamatige sturing. 

b. Verwerken van de nieuwe bekostigingssystematiek (bevinding 7); 

c. Aanpassing van de verdeelsleutel en solidariteitsregeling (bevinding 8). 

3. De raad middels bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over dit 

collegebesluit. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsvoorstel: Verlenging Crisisnoodopvang (CNO) Maashorst 

2022 

Besluit: 

1. Het verzoek van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 8 juli 2022, 

om de tijdelijke crisisnoodopvang (CNO) in de gemeente Maashorst tijdelijk te 

verlengen, te honoreren; 

2. In te stemmen met een tijdelijke verlenging van de tijdelijke crisisnoodopvang 

(CNO) voor asielzoekers in de gemeente Maashorst op het perceel aan 

Boekelsedijk 3 te Zeeland, het zogenoemde reserveveld bij RKSV Festilent, voor 

een periode van 4 weken, meer specifiek de periode van 21 juli 2022 tot en met 

17 augustus 2022, aangevuld met de periode die nodig is voor het demonteren 

van de noodzakelijke voorzieningen; 

3. De tijdelijke strijdigheid met het bestemmingsplan op het perceel aan 

Boekelsedijk 3 te Zeeland te gedogen voor de periode van 21 juli 2022 tot en 

met 17 augustus 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 demonteren van de noodzakelijke voorzieningen 

hiervoor; 

4. In te stemmen met een verlenging van de camerabeveiliging op en direct 

rondom de CNO op het perceel aan Boekelsedijk 3 te Zeeland voor de periode 
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van 21 juli 2022 tot en met 17 augustus 2022, aangevuld met de periode die 

nodig is voor het demonteren van de noodzakelijke voorzieningen; 

5. Ter dekking van de kosten gedurende de gehele periode van de CNO een 

crisisbudget beschikbaar te stellen ad € 1.350.000 eenmalig incidenteel voor de 

realisatie en exploitatie van de CNO op het perceel Boekelsedijk 3 te Zeeland in 

de gemeente Maashorst; 

6. De Raad voor te stellen de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging nr. 18 

‘CNO Maashorst’ vast te stellen en dit raadsbesluit met bijbehorende 

begrotingswijziging ter goedkeuring aan te bieden aan de financieel 

toezichthouder, Provincie Noord-Brabant. 

 

 

 

 

 Raadsinformatiebrief evaluatieontwerp Maashorst                                 

Besluit:  

In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en aanbieden aan de 

gemeenteraad.  

 

 

 

 


