
 

Collegevergadering Maashorst – Openbare besluitenlijst Definitief 

(vastgesteld 19.07.22) 

Datum 12-07-2022 

Tijd 9:30 - 12:00 

Locatie Gemeentehuis Landerd 

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. 5 juli 2022 

Besluit: 

De besluitenlijsten worden vastgesteld. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Beantwoording raadsvragen SP - annulering 

kennismakingsavond Uden 

Besluit: 

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsinformatiebrief: Tijdelijke ingebruikname voormalige 

trouwzaal Markt 1 Uden 

Besluit: 

1. In te stemmen met de tijdelijke ingebruikname (van 01-09-2022 t/m 31-12-

2023) van de voormalige trouwzaal (locatie Markt). 

2. De jaarlijkse huur- en energiekosten van ca. € 18.000 kunnen betaald worden 

uit het nog bestaande budget trouwzaal Uden. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Onttrekking onverhard gedeelte Willevenstraat ter hoogte van 

nummers 3 en 5 te Schaijk aan de openbaarheid 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de reactienota zienswijzen op het ontwerpbesluit; 

2. Het onttrekken van het onverhard gedeelte van de Willevenstraat, kadastraal 

bekend gemeentedeel Schaijk, Sectie C, perceelnummers 4487 en 4488, ter 

hoogte van Willevenstraat nummers 3 en 5 te Schaijk aan de openbaarheid. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsvoorstel: Harmonisatie Verordening Starterslening 2021 

naar Verordening Starterslening 2022 voor de gemeente Maashorst 

Besluit: 

1. De Raad voorstellen de ‘Verordening Starterslening 2022’ vast te stellen. 

2. De Raad voorstellen de ‘Verordening Starterslening 2021’ van de gemeente 

Uden, vastgesteld op 29 april 2021 en de ‘Verordening Starterslening 2021’ van 

de gemeente Landerd, vastgesteld op 22 april 2021 in te trekken. 
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 Collegevoorstel: Wijziging beleidsregels bijzondere bijstand 

Besluit: 

Vaststellen van de gewijzigde beleidsregels bijzondere bijstand 2022 gemeente 

Maashorst. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Sjors sportief & sjors creatief gemeente Maashorst 2022 

Besluit: 

1. Sjors Sportief en Sjors creatief te continueren in gemeente Maashorst voor het 

schooljaar 2022-2023. 

2. Opdracht te verlenen aan Cultuur- & Sportstimulering Nederland voor de 

uitvoering van Sjors Sportief en Sjors Creatief in de gemeente Maashorst. 

3. De kosten voor Sjors Sportief en Creatief te dekken uit het beschikbare budget. 

 

 

  
Crisisnoodopvang gemeente Maashorst 

Besluit:  

Met de gemeenteraad te bespreken om de crisisnoodopvang van vluchtelingen in ’t 

Oventje te verlengen tot en met 17 augustus 2022 -naar aanleiding van het verzoek 

van de staatssecretaris- en onder welke voorwaarden, alvorens hier tijdens de 

volgende collegevergadering (d.d. 19 juli 2022) een definitief besluit over te nemen.  

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Bitswijk 10A en Bitswijk 1 te Uden  

Besluit: 

1. De aanvraag (met zaaknummer: Z2022-000722) omgevingsvergunning met 

toepassing van artikel 2.12 onder a onder 2 Wabo juncto artikel 4, lid 9 van 

bijlage II Bor voor een supermarkt op het perceel Bitswijk 10A te Uden te 

verlenen (bijlage 1); 

2. De lasten onder dwangsom (met zaaknummers: Z2022-003136 en Z2022-

003136) per direct in te trekken (bijlage 2A en 2B); 

3. De aanvraag (met zaaknummer: Z2022-001699 ) omgevingsvergunning met 

toepassing van artikel 2.12 onder a onder 2 Wabo juncto artikel 4, lid 9 van 

bijlage II Bor voor een supermarkt op het perceel Bitswijk 1 te Uden te 

weigeren (bijlage 3); 

4. De gesprekken met de initiatiefnemers met betrekking tot de 

ontwikkelmogelijkheden op het perceel Bitswijk 1 te Uden voort te zetten en 

gezamenlijk te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor dit perceel; 

5. Om met de eigenaar van het perceel en de winkelruimte aan de Bitswijk 10A 

een planschadeovereenkomst te sluiten (bijlage 5). 

6. Om met de eigenaar van het perceel en de winkel aan de Vijverlaan 1 een 

overeenkomst tes sluiten dat men gedurende 10 jaren geen gebruik zal maken 

van de in het ter plaatse geldende bestemmingsplan nog aanwezige 

uitbreidingsmogelijkheden (bijlage 6). 

 

 

 


