
 

Collegevergadering Maashorst – Openbare besluitenlijst Definitief 

Vastgesteld 15 november 2022 

Datum 08-11-2022 

Tijd 9:30 - 12:00 

Locatie Ruimte D.01.02: Commissiekamer  

Voorzitter Paul Rüpp 

Aanwezigen Harold van den Broek, Gijs van Heeswijk, Jeroen van den Heuvel, Franko van Lankvelt, 

Paul Rüpp, Ramona Sour en Dagmar van Deurzen (gemeentesecretaris)  

 

 

 

 

 Vaststellen besluitenlijst d.d. 1 november 2022 

Besluit: 

De besluitenlijsten vast te stellen.  

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Nadere Regeling Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen 

(BRP) 

Besluit: 

De Nadere Regeling Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (BRP) 

Gemeente Maashorst vast te stellen. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Tijdelijke subsidieregeling Corona Toegangsbewijs (CTB) 

Besluit: 

De Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen 

(CTB), tweede termijn vast te stellen overeenkomstig het bijgevoegde besluit. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Beslissing op bezwaar Speelweide 24 Uden op weigering 

omgevingsvergunning kappen 3 eiken 

Besluit: 

1. het bezwaarschrift van 13 juni 2022 gegrond te verklaren 

2. het bestreden besluit van 25 mei 2022 te herroepen; 

3. de omgevingsvergunning voor het kappen van 3 eiken te verlenen, middels de 

bijgevoegde beslissing op bezwaar. 

 

 

 

 Collegevoorstel: Beantwoorden schriftelijke vraag raadsfractie SP over 

geluidsoverlast straaljagers F-35 bij Volkel 

Besluit: 

De schriftelijke vraag raadsfractie SP over geluidsoverlast straaljagers F-35 bij 

Volkel te beantwoorden als voorgesteld. 
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 Collegevoorstel en raadsinformatiebrief: Tijdelijke uitbreiding formatie t.b.v. 

ondersteuning Oekraïense vluchtelingen 

Besluit: 

1. Ten behoeve van de ondersteuning van de Oekraïense vluchtelingen voor de 

periode van een jaar binnen het Domein Sociaal een projectgroep op te zetten 

en daarvoor 4,5 fte beschikbaar stellen; 

2. De inzet na 6 maanden te evalueren en indien nodig bij te stellen; 

3. Het hiervoor benodigde inhuurbudget 2022 ad max. € 45.000 te dekken uit de 

beschikbare middelen voor het project “Opvang Oekraïense vluchtelingen 2022; 

4. Vooruitlopend op de compensatieregeling 2023 van het Rijk een inhuurbudget 

2023 van max. € 535.000 beschikbaar te stellen, op te nemen in het nog op te 

stellen Projectplan Opvang Oekraïense vluchtelingen 2023’ en te melden in de 

eerste afwijkingenrapportage 2023; 

5. De gemeenteraad te informeren over dit besluit door middel van bijgevoegde 

Raadsinformatiebrief. 

 

 


