
 

Collegevergadering Maashorst – Openbare besluitenlijst 

Datum 15-03-2022 

Tijd 9:30 - 12:00 

Locatie Gemeentehuis 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. 8 maart 2022 

Besluit: 

De besluitenlijsten (openbaar en niet openbaar) worden vastgesteld. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Bovenlokale regeling Bevolkingszorg 

Besluit: 

1. De Regeling bovenlokale bevolkingszorg vast te stellen; 

2. De volgende functionarissen algemeen mandaat verlenen op grond van 

artikel 10.4 t/m 10.6 Algemene wet bestuursrecht om werkzaamheden op 

het gebied van bovenlokale bevolkingszorg uit te voeren, conform 

bijgevoegde model aanwijzing: Officieren van Dienst Bevolkingszorg en de 

Algemeen Commandanten Bevolkingszorg. 

 

 

  

Collegevoorstel: Legesverordening Maashorst 2022 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen om de legesverordening Maashorst 2022 vast te 

stellen, inclusief het vervallen verklaren van de tarieventabellen van de 

legesverordening Landerd 2022 en de legesverordening Uden 2022 met 

uitzondering van de leges evenementen; 

2. Bijgevoegd raadsvoorstel en –besluit voor te leggen aan de raad 

 

 

  

Collegevoorstel: Schriftelijke vraag (Art. 54 RvO) SP - Aanbod sociale 

huurwoningen 

Besluit: 

De schriftelijke vragen van de fractie SP inzake het aanbod sociale huurwoningen 

conform bijgevoegd antwoord (bijlage 1) te beantwoorden. 

 

 

 

  

Collegevoorstel: Beslissing op bezwaar Duifhuizerweg 20 Uden 

Besluit: 

1. Het bezwaarschrift van 6 oktober 2021 ongegrond te verklaren middels de 

bijgevoegde Beslissing op bezwaar en conform het advies van de OCB; 

2. De gevraagde vergoeding van de proceskosten af te wijzen. 



 

 

 

 Collegevoorstel: Ontwerp bestemmingsplan Puttelaar 37 te Zeeland 

Besluit: 

1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Puttelaar 37 met IMRO 

codering NL.IMRO.1991.BPzee2022Puttelaar-OW01.  

2. Het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter visie te 

leggen. 

 

 

  

Collegevoorstel: Ontwerp bestemmingsplan ‘Heijtmorgen 14 en 14a Reek’ 

Besluit: 

1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Heijtmorgen 14 en 14a 

Reek met IMRO codering NL.IMRO.1991.BPreeHeijtmo14-ON01. 

2. Het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter visie te 

leggen. 

 

 

  

Collegevoorstel: Toekennen subsidie aan Fiets Forum (Uden) 

Besluit: 

Het Fietsforum Uden/gemeente Maashorst vanaf 2021 een subsidie van € 1.000 

per jaar te verstrekken voor uitvoering van haar taken. 

 

 

 

 

 Collegevoorstel: Snelheidsbeperkende maatregelen Bitswijk/Mgr. Bosstraat 

Besluit: 

1. Aanleggen van in totaal drie drempels en één as-verspringing in de 

Bitswijk / Monseigneur Bosstraat. 

2. Nog niet over te gaan tot instellen van eenrichtingsverkeer in de 

Monseigneur Bosstraat. 

 

 

 

 Collegevoorstel: Huisvesting vluchtelingen Oekraïne 

Besluit: 

1. In navolging van het kabinet de situatie in Oekraïne als humanitaire crisis 

te beschouwen en om die reden in te stemmen met de opvang van 

vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeente Maashorst; 

2. In te stemmen met het plan van aanpak (PvA) ‘Huisvesting vluchtelingen 

Oekraïne’ en akkoord te gaan met de uitvoering ervan; 

3. Drie locaties aan te wijzen als gemeentelijke opvanglocaties voor 

vluchtelingen uit Oekraïne, te weten Pastoor van Winkelstraat 5 in Schaijk, 

Nieuwe Markt 3 in Uden en Leeuweriksweg 1 in Uden; 

4. Vooruitlopend op een compensatieregeling van Rijkswege voor de kosten 

van huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne een crisisbudget 

beschikbaar te stellen ad € 50.000 eenmalig incidenteel voor de realisatie 

en exploitatie van de opvanglocaties in de gemeente Maashorst en deze te 

melden in de 1ste afwijkingenrapportage 2022; 

5. In te stemmen met de brief aan omwonenden van de opvanglocaties en 

het persbericht. 

 


