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Burgemeester Hellegers en wethouders Van Heeswijk en Prinssen

Externen

Lusthof (namens basketbalvereniging Rush Uden)

1

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en geïnteresseerden in deze
vergadering van harte welkom.
De voorzitter deelt mee dat er afmeldingen zijn ontvangen van de heren Snoeks en Kardol.
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Vaststelling agenda
De voorzitter stelt voor om agendapunt 7a van de agenda te halen. Tijdens de
gezamenlijke radenbijeenkomst op maandag 11 oktober jl. is geconcludeerd dat dit
voorstel rechtstreeks geagendeerd kan worden voor de raadsvergadering.
De commissie stemt in met het voorstel en stelt de gewijzigde agenda vast.
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Vaststelling conceptbesluitenlijst commissievergadering SB d.d. 1 juli 2021
De commissie stelt de besluitenlijst vast.
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Openstaande toezeggingen en openstaande moties
De voorzitter meldt dat de deadline van de motie Inclusie Event is verstreken en informeert
bij de portefeuillehouder naar de stand van zaken.
Wethouder Prinssen geeft aan dat hij een avond wil plannen met dhr. Minten (de
initiatiefnemer van de motie) en een aantal andere raadsleden. Vervolgens worden de

inwoners betrokken en krijgt de inclusieagenda een plekje in het overdrachtsdocument
aan de nieuwe gemeente.
Over de toezegging Beschut Werk meldt wethouder Prinssen dat dit deels gewaarborgd is
in het samenwerkingsconvenant met IBN. Er is maandelijks aandacht voor en wordt
opgenomen in het overdrachtsdocument.

De toezegging wordt hiermee als uitgevoerd beschouwd.
Mw. Alofs stelt vragen over de motie Trouwlocatie gemeente Maashorst. Deze worden
beantwoord door portefeuillehouder Hellegers.

De overzichten met openstaande toezeggingen en moties worden vastgesteld.
5

Rondvraag
Mw. Klijs (Gewoon Uden) heeft een vraag ingediend over de aanleg van een 3x3
basketbalveld.

Dhr. Lusthof spreekt in namens basketbalvereniging Rush Uden.
De fractie van Gewoon Uden polst bij de andere partijen of zij positief tegenover dit

initiatief staan. Dat lijkt het geval, waarop mw. Klijs toezegt met een initiatiefvoorstel te
komen.
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Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
Er zijn geen stukken ter bespreking geagendeerd.
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Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken

7.a

Raadsadvies Harmonisatie Klachtregelingen gemeente Maashorst

Bij vaststelling van de agenda is besloten dit agendapunt te schrappen.
7.b

Raadsadvies Verordening Leerlingenvervoer 2021
De fracties van SP en D66 overwegen een amendement in te dienen om artikel 7, lid 4.d.
over wangedrag te verwijderen.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp, op verzoek van de fracties van SP, GL en
D66, als bespreekstuk naar de raad van 4 november 2021 kan.
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Controle: vragen stellen over informatienota's, beantwoording schriftelijke vragen en
andere stukken
Er zijn geen stukken ter bespreking geagendeerd.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:42 uur.
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