
 

Collegevergadering Maashorst – Openbare besluitenlijst  

Datum 13-09-2022 

Tijd 10:00 - 13:00 

Locatie Ruimte D.01.02 Uden: Commissiekamer Uden 

Voorzitter Paul Rüpp 

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

Heuvel, Franko van Lankvelt, Dagmar van Deurzen (gemeentesecretaris) en Melanie 

Huurneman (directiesecretaris) 

 

 

 

 

 Vaststellen besluitenlijst d.d. 6 september 2022 

Besluit: 

De besluitenlijsten vast te stellen. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Herziene gedragscode integriteit burgemeester en wethouders 

Besluit: 

1. In te stemmen met de herziening van de gedragscode integriteit burgemeester 

en wethouders gemeente Maashorst, zoals is opgenomen in de bijlage 

behorende bij dit collegevoorstel. 

2. In overleg met de griffie de gedragscode integriteit burgemeester en 

wethouders gemeente Maashorst ter vaststelling aan te bieden aan de 

gemeenteraad tegelijkertijd met de gedragscode integriteit 

volksvertegenwoordigers. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsinformatiebrief: Ondertekening van het Convenant 

“Integrale overheidshandhaving 2022 – 2026” en vaststellen aanwijzingsbesluit 

toezichthouders voor het interventieteam Maas & Leijgraaf. 

Besluit: 

1. Burgemeester Rüpp namens het college van burgemeester en wethouders van 

de gemeente Maashorst het Convenant Integrale overheidshandhaving 2022 – 

2026”, Interventieteam Maas & Leijgraaf te laten ondertekenen. 

2. In te stemmen met het opgestelde categorale aanwijzingsbesluit voor de 

toezichthouders die in het Interventieteam Maas & Leijgraaf werkzaam zijn. 

Hiermee worden de toezichthouders van de gemeente Land van Cuijk die 

werkzaam zijn binnen de in het besluit opgenomen functies aangewezen als 

toezichthouder binnen de gemeente Maashorst, als bedoeld in de Algemene wet 

bestuursrecht voor het houden van toezicht op de in het besluit genoemde wet- 

en regelgeving. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsvoorstel: Regionaal Veiligheidsplan 2023-2026 

Besluit:  

De gemeenteraad voor te stellen als zienswijze in te dienen dat wordt 

ingestemd met het Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026. 
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 Collegevoorstel: Inzet PSO-vouchers bij ondernemers in gemeente Maashorst 

Besluit: 

In te stemmen met de inzet van € 6.500,- uit de Algemene Gemeentelijke Reserve 

van IBN voor PSO-vouchers (Prestatieladder Socialer Ondernemen). 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsvoorstel: Verordeningen 213 en 213a 

Besluit: 

1. In te stemmen met de controleverordening artikel 213 gemeente Maashorst 

2022 en deze ter vaststelling voor te leggen aan de Raad; 

2. In te stemmen met de verordening onderzoeken naar doelmatigheid en 

doeltreffendheid door college Maashorst en deze ter vaststelling voor te leggen 

aan de Raad. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Uitvoerings- en cofinancieringsovereenkomst Puzzelen met Ruimte 

Besluit: 

De Uitvoerings- en cofinancieringsovereenkomst Puzzelen met Ruimte (project in de 

Regiodeal Noordoost Brabant te ondertekenen, samen met Waterschap Aa en Maas 

en gemeenten Land van Cuijk, Bernheze, Sint-Michielsgestel en Vught. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsinformatiebrief: Notitie Reikwijdte en Detailniveau NRD - 

Omgevingsvisie Maashorst 

Besluit: 

1. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie Maashorst als concept 

vast te stellen. 

2. De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie Maashorst voor 4 

weken ter inzage te leggen. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsinformatiebrief: Netwerk van voorzieningen 

Besluit: 

1. De eindrapportage van Netwerk van Voorzieningen (NVV) vast te stellen. 

2. De opbrengsten en aanbevelingen uit de eindrapportage te verwerken in de 

integrale wijkaanpak voor de gemeente Maashorst per 2023. 

3. De projectperiode met 5 maanden te verlengen tot eind 2022. Dit te bekostigen 

uit de resterende middelen van het projectbudget. 

4. De organisatie de opdracht te geven een plan van aanpak op te stellen hoe te 

komen tot de implementatie van de wijkaanpak voor de gemeente Maashorst. 

5. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Bijstelling Regionaal Budgettair Kader Jeugd 2023 

Besluit: 

Het regionaal budgettair kader jeugd 2023 vast te stellen met daarin opgenomen de 

volgende adviezen: 

• Niet over te gaan tot inrichting van een risicoreserve ten behoeve van 

onvoorziene (beleids)ontwikkelingen of voor organisaties in de knel; 

• Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd verstrekt opdracht aan het Regieteam 

om uit te werken op welke wijze gemeenten samen met het RIOZ snel kunnen 

“inspringen” op de instandhouding van het Zorglandschap; 
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• Structureel extra middelen ter beschikking stellen om de groei van de productie 

van Veilig Thuis op te kunnen vangen. Het in maart 2021 vastgestelde kader 

voor 2023 biedt daarvoor nu geen ruimte; 

• Het budget voor het Civiel Traject Beraad structureel in overeenstemming te 

brengen met de gemiddelde realisatie; 

• Het plan van aanpak wachtlijsten SGGZ in financiële zin incidenteel te vertalen 

in het budgettair kader 2023; 

• De bijgestelde regionale begroting voor de uitvoeringskosten 2023 van RIOZ 

vast te stellen en daarin de opdracht voor de uitvoering van het Regionaal 

Expert Team door RIOZ financieel te vertalen. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsvoorstel: Vaststelling bestemmingsplan Breestraat-

Kortestraat, Volkel 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Breestraat-Kortestraat, Volkel 

ongewijzigd vast te stellen; 

2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen; 

3. De raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan ongewijzigd vast te stellen. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsvoorstel: Vaststelling bestemmingsplan Woongebieden 

Kom Uden 2022 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden 2022 

gewijzigd vast te stellen; 

2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel en raadsvoorstel: Afwegingskader transformeren vakantieparken 

Besluit: 

In te stemmen met het afwegingskader transformeren van vakantieparken en deze 

ter vaststelling voor te leggen aan de Raad. 

 

 

 


