
 

 

Collegevergadering Maashorst – Openbare besluitenlijst 

Datum 31-08-2022 

Tijd 13:30 - 17:00 

Locatie D2.20 te 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. 26 juli 2022  

Besluit:  

De besluitenlijsten vast te stellen.   

  
 

 

 

 Collegevoorstel: Beslissing op bezwaar Goorkensweg 5, Volkel 

Besluit: 

1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 

2. Het bestreden besluit in stand te laten; 

3. Het verzoek om een vergoeding van gemaakte proceskosten af te wijzen. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Bestemmingsplan 'Hoge Randweg tussen 4 en 6' 

Besluit: 

De formele bestemmingsplanprocedure te starten door het ontwerp bestemmingsplan 

‘Hoge Randweg tussen 4 en 6’ ter inzage te leggen. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Algemene voorwaarden en uitgifteprotocol voor woningbouw 

bestemde bouwterreinen 2022 

Besluit: 

1. Het als bijlage 1 bij dit advies “Uitgifteprotocol bij verkoop van voor woningbouw 

bestemde bouwterreinen” vast te stellen. 

2. De als bijlage 2 bij dit advies “Algemene voorwaarden voor de verkoop van 

woningbouw bestemde bouwterreinen gemeente Maashorst 2022” vast te stellen. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsvoorstel: Beleidsplan Gladheidsbestrijding 2022-2027 

Besluit: 

1. In te stemmen met het beleidsplan Gladheidsbestrijding 2022 – 2027 

2. Bijgevoegd raadsvoorstel met raadsbesluit over het beleidsplan 

gladheidsbestrijding aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Verkoop bouwkavels De Ruiter 

Besluit: 

1. De uitgifte van de bouwkavels in plangebied De Ruiter op te starten.  

2. Het verkoopproces te starten volgens de uitgiftemethode ‘Verloting’. 
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 Collegevoorstel: Verzoek medewerking afwijkingsvergunning woningbouw Voor-

Oventje 28 

Besluit: 

1. Voor de beide woningen een tijdelijke vergunning af te geven (5 jaar);  

2. Onder de voorwaarden dat: binnen deze 5 jaar het bestemmingsplan wordt 

aangepast en waarbij het risico voor het niet realiseren van de wijziging van het 

bestemmingsplan voor risico voor de initiatiefnemers is. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Aanvulling eenmalige energietoeslag van € 500,- per huishouden 

met inkomen tot 120% bijstandsnorm 

Besluit: 

1. De hoogte van de Eenmalige energietoeslag aan te passen conform de 

uitgangspunten in de kamerbrief van 7 juli 2022 van € 800 naar € 1.300 per 

huishouden. 

Deze uitgangspunten zijn verder: 

• De doelgroep van de eenmalige energietoeslag 2022 blijft ongewijzigd, evenals 

de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Maashorst 

• Bij nieuwe aanvragen van de eenmalige energietoeslag vanaf 1 september 2022 

hanteren we het nieuwe, verhoogde bedrag van de eenmalige energietoeslag van 

€ 1.300,- 

• Huishoudens van wie de aanvraag van de eenmalige energietoeslag reeds is 

toegekend, ontvangen in september/oktober ambtshalve een nabetaling van € 

500,- op de eerder uitbetaalde eenmalige energietoeslag. Deze huishoudens 

hoeven hiervoor niets te doen. 

2. Voor te stellen aan de Raad (middels melding in de 2e afwijkingenrapportage) 

om de extra benodigde middelen voor de Regeling eenmalige Energietoeslag ter 

hoogte van € € 1.500.000 beschikbaar te stellen en te dekken uit de Algemene 

Middelen. (wordt dan totaal € 3.000.000) 

3. Voor te stellen aan de Raad (middels melding in de 2e afwijkingenrapportage) 

om de extra benodigde middelen voor de uitvoeringskosten ter hoogte van € 

85.000 (totaal € 150.000) beschikbaar te stellen en te dekken uit de Algemene 

Middelen. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: SUVIS-regeling (Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen) 2021 

Besluit: 

1. Vooruitlopend op de vaststelling van de 2de afwijkingenrapportage van 2022: 

1.1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het ontvangen eenmalige 

uitkeringsbedrag vanuit de SUVIS-regeling aan schoolbestuur Kiem voor 

basisschool ’t Mulderke als eenmalige subsidieverlening ad € 210.000 voor het 

verbeteren van de luchtkwaliteit, onder voorwaarde dat het schoolbestuur de 

resterende kosten voor eigen rekening neemt. 

1.2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het ontvangen eenmalige 

uitkeringsbedrag vanuit de SUVIS-regeling aan schoolbestuur Saam voor 

openbare basisschool De Cirkel als eenmalige subsidieverlening ad € 150.000 

voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, onder voorwaarde dat het 

schoolbestuur de resterende kosten voor eigen rekening neemt. 

1.3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het ontvangen eenmalige 

uitkeringsbedrag vanuit de SUVIS-regeling aan schoolbestuur Optimus primair 

onderwijs voor basisschool Den Omgang als eenmalige subsidieverlening ad € 

150.000 voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, onder voorwaarde dat het 

schoolbestuur de resterende kosten voor eigen rekening neemt. 
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2. Geen (aanvullende) gemeentelijke financiële bijdrage aan schoolbesturen 

beschikbaar te stellen in het kader van de SUVIS-regeling overeenkomstig wet- 

en regeling voor onderwijs(huisvesting). 

3. De vanuit de SUVIS-regeling ontvangen specifieke uitkeringen en daaraan 

gekoppelde eenmalige subsidieverleningen budgettair neutraal op te nemen in de 

2de afwijkingenrapportage 2022. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Hoger beroep  

Besluit: 

1. Pro forma hoger beroep instellen tegen uitspaak Rechtbank Oost-Brabant. 

2. Vergoeden griffierecht van € 181,-- aan eiseres. 

3. Betalen proceskosten van € 1.518,-- aan eiseres. 

 

 

  Finale prioritering begroting 2023-2026  
Besluit: 

In te stemmen met het bestedings- en dekkingsplan 2023 - 2026, in de aanloop naar 

de Programmabegroting Maashorst 2023 - 2026. 

 

 


