
Collegevergadering Maashorst – Openbare besluitenlijst (definitief) 

Datum 29-03-2022 

Tijd 9:30 - 12:00 

Locatie Uden, A3.05 

Voorzitter Paul Rüpp 

Aanwezigen Paul Rüpp, Gijs van Heeswijk, Ramona Sour, Franko van Lankvelt, Jeroen van den 

Heuvel, Harold van den Broek, Dagmar van Deurzen (gemeentesecretaris) en Melanie 

Huurneman (directiesecretaris) 

 

 

 

 

 Vaststellen besluitenlijst d.d. 22 maart 2022 

Besluit: 

De besluitenlijsten worden vastgesteld. 

 

   

 

 

 Subsidie lokale omroep Dtv Maashorst (Stichting Lokale Omroep Voor Uden) 

Besluit:  

1. De lokale omroep van gemeente Maashorst (Dtv/Stichting Lokale Omroep Voor 

Uden) voor 2022 een incidentele subsidie te verlenen van maximaal € 77.000, 

zodat de totale gemeentelijke bijdrage (samen met de wettelijke bijdrage) € 

100.000 bedraagt. 

2. Deze subsidie te verstrekken (en in twee termijnen uit te betalen) onder 

voorwaarden die in afstemming met Dtv worden vastgesteld. 

3. In de verleningsbeschikking aan te kondigen dat de subsidie zonder nadere 

besluitvorming na 2022 komt te vervallen. 

 

 

 

 

 Reglement Burgerlijke Stand Gemeente Maashorst 2022 

Besluit:  

Het Reglement Burgerlijke Stand Gemeente Maashorst 2022 aan te nemen. 

 
 

 

 

 Bestemmingsplan verbrede Reikwijdte Repelakker III Zeeland 

Besluit: 

In te stemmen met het aanmelden van Repelakker III Zeeland als 

bestemmingsplan verbrede reikwijdte ingevolge de Crisis- en herstelwet.  

 

 

 

 

 Ontwerp bestemmingsplan ‘Leeuwstraat 7, Volkel’ 

Besluit: 

De formele bestemmingsplanprocedure te starten door het ontwerp 

bestemmingsplan ‘Leeuwstraat 7, Volkel’ ter inzage te leggen. 

 
 

 

 

 Ontwerpbestemmingsplan Breestraat (ong.), Volkel 

Besluit: 

In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan en het 

ontwerpbeeldkwaliteitsplan. 
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Beantwoording Schriftelijke VdD kca en oud papier Schaijk 

Besluit:  

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vraag (bijlage 1), met 

een aantal tekstuele aanpassingen.  

 

 

 

 

 Normbedragen onderwijshuisvesting 2022 

Besluit: 

In te stemmen met de indexering van de normbedragen onderwijshuisvesting voor 

2022 volgens VNG-norm (bouwkosten +4,92% en eerste inrichting +1,82%) en met 

terugwerkende kracht in werking te laten treden op 1 januari 2022. 

 

 

 

 

 Advies ASD mantelzorg 

Besluit:  

Bijgevoegde brief te versturen aan de ASD als reactie op het ongevraagd advies 

van 7 februari 2022.  

 

 

 

 

 Meerkosten Corona WMO 2021 

Besluit: 

1. In te stemmen met het toepassen van de meerkostenregeling conform het 

advies van het Rijk en conform de uitwerking van de VNG voor 2021. 

2. Hiervoor deels de centrumgemeente te mandateren en voor het Hulp bij 

Huishouden(HbH) Uden dit zelf toe te passen. 

3. De kosten geschat op ongeveer €55.000 voor de regeling meerkosten voor het 

contract HbH Uden te dekken uit FCL 46620010 (WMO MAATWERK HULP BIJ 

HET HUISHOUDEN ZIN 2007(K) en ECL 34795 (Corona maatregelen uitgaven).  

 

 

 

 

 Subsidie ONS welzijn individuele ondersteuning jeugd vanaf 2023 

Besluit:  

Een voorgenomen besluit te nemen om ONS welzijn vanaf 1 januari 2023 niet meer 

te subsidiëren voor het product ‘individuele ondersteuning jeugd’. 

 

 

Stedenband Lippstadt 
Besluit:  

1. Voor de activiteiten op 4 en 5 in het kader van de stedenband Lippstadt een 

stelpost van EUR 5.000,- te hanteren;  

2. Voor de overige activiteiten in 2022 en 2023 concrete voorstellen (inclusief 

kostenramingen) te laten uitwerken;  

3. Op 12 november 2022 de stedenband te herbevestigen door de nieuwe 

gemeente Maashorst en alvorens daartoe een voorstel aan de gemeenteraad 

voor te leggen.  
 


