
Collegevergadering Maashorst – Openbare besluitenlijst (definitief) 

Datum 05-04-2022 

Tijd 9:30 - 12:00 

Locatie Gemeentewerf, instructielokaal 

Voorzitter Paul Rüpp 

Aanwezigen Paul Rüpp, Ramona Sour, Harold van den Broek, Gijs van Heeswijk, Jeroen van den 

Heuvel, Franko van Lankvelt, Patricia Nieuwenhuis (loco-secretaris) en Melanie 

Huurneman (directiesecretaris) 

Afwezig Dagmar van Deurzen 

 

 

 

 

 

 Vaststellen besluitenlijst d.d. 29 maart 2022 

Besluit: 

De besluitenlijst wordt vastgesteld.  

 

 

 

 

 Invordering verbeurde dwangsom strijdigheid afvalstoffenverordening 

Besluit: 

De verbeurde dwangsom in te vorderen. 

 

 

 

 

 Beleidsregels aanwijzing trouwlocaties Gemeente Maashorst 2022 

Besluit: 

De beleidsregels aanwijzing permanente trouwlocaties vast te stellen. 

 

 

  

 

 

 Jaarverslagen Wabo en Milieu 2021 gemeente Landerd en Uden 

Besluit: 

1. Het Wabo en Milieu 2021 jaarverslag gemeente Landerd en het Wabo en 

Milieu jaarverslag 2021 gemeente Uden vast te stellen. 

2. De jaarverslagen ter kennisname door te sturen naar de raad. 

3. De jaarverslagen door te sturen naar de Gedeputeerde Staten. 

 

 

 

 

 Beleidsregels eenmalige energietoeslag 

Besluit: 

Vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente 

Maashorst.  

 

 

 

 

 Beleidskader Kansen Bieden, Uitgangspunten VVE en POV gemeente Maashorst 

Besluit: 

1. In te stemmen met het beleidskader ‘Kansen Bieden, Uitgangspunten Voor- en 

Vroegschoolse Educatie (VVE) en Peuteropvang gemeente Maashorst’ 

2. Voor de vaststelling van het benodigde budget uit te gaan van een peutertarief 

van € 9,51 per uur en een VVE-tarief van € 11,44 per uur. 

3. Het beleidskader ‘Kansen Bieden, Uitgangspunten Voor- en Vroegschoolse 

Educatie en Peuteropvang gemeente Maashorst’ ter vaststelling voor te leggen 

aan de gemeenteraad, overeenkomstig bijgevoegd Raadsadvies/Raadsbesluit; 
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4. De gemeenteraad voor te stellen het college opdracht te verlenen om op basis 

van het beleidskader een subsidieregeling VVE en peuteropvang vast te stellen, 

overeenkomstig bijgevoegd Raadsadvies/Raadsbesluit; 

5. De gemeenteraad voor te stellen het huidige budgetten voor peuteropvang en 

de hiervoor gereserveerde geoormerkte middelen onderwijsachterstanden-

beleid hiervoor te handhaven. 

 

 

 

 

 DAEB aanwijzing, subsidie JBB en RIB 

Besluit: 

1. Aan te wijzen als DAEB de maatregelen ter borging van de continuïteit van de 

door JBB uitgevoerde kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen, 

zulks zoals beschreven in het concept DAEB-aanwijzingsbesluit 

Jeugdbescherming Brabant; 

2. Dat aan JBB ter compensatie voor de uitvoering van deze activiteiten ten 

behoeve van het grondgebied van jeugdhulpregio Noord Oost Brabant (NOB), 

het RIOZ compensatie in de vorm van een subsidie zal worden verleend, voor 

een bedrag van maximaal € 1.184.276,-.; 

3. Mandaat te verlenen, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, 

aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg, 

voor het (jegens JBB) nemen en ondertekenen van de volgende besluiten: 

i. Het op grond van artikel 160 Gemeentewet en het DAEB 

Vrijstellingsbesluit opdragen van de DAEB-activiteiten aan JBB ten 

aanzien van het grondgebied van de gemeente Maashorst, zulks 

conform het concept DAEB-aanwijzingsbesluit; 

ii. Het op grond van artikel 4:23, derde lid, aanhef en onder (d) van de 

Algemene wet bestuursrecht aan JBB subsidie verlenen voor de 

uitvoering van deze activiteiten ten behoeve van het grondgebied van 

jeugdhulpregio Noord Oost Brabant (NOB), door het RIOZ voor een 

maximaal vast te stellen bedrag van € 1.184.276,-. Het mandaat 

omvat tevens de uitoefening van de overige bevoegdheden op grond 

van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de algemene 

subsidieverordening die verbonden zijn aan de subsidieverstrekking, 

waaronder de bevoegdheid om daaraan voorwaarden en 

verplichtingen te verbinden en de bevoegdheid om de subsidie in te 

trekken, te wijzigen alsmede (lager) vast te stellen; 

4. Dat RIOZ een bedrag van € 1.184.276,- zal voldoen aan de gemeente Tilburg, 

zulks ter financiering van de ter uitvoering van het voorgaande aan JBB te 

verstrekken subsidie. 

5. Bijgevoegde raadsbrief vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 

 

 


