
 

1664801 

Besluitenlijst Collegevergadering 

Datum 29-03-2022 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie Via Teams 

Toelichting Aanwezig: 

Burgemeester Marieke Moorman 

Wethouder Rien Wijdeven / Pieter van Dieperbeek 

Gemeentesecretaris Peggy Hurkmans 

Bestuursadviseur Sylvie Jansen 

 

   

   

1 1650464 - collegevoorstel Aanpassen mandaatregister 

 

1. Mandaatregeling Bernheze 2022 met bijbehorend Mandaatregister 

Bernheze 2022 en mandaatbesluit Informatiebeheer vast te 

stellen. 

2. Aanwijzen als tweede loco-secretaris de heer H. Brouwer, concern 

controller, conform bijgaand aanwijzingsbesluit. 

2  1660615 - collegevoorstel Regiodag RNOB 31 maart 2022 

 Annotaties op de agenda als uitgangspunt nemen voor inbreng in de 

diverse portefeuillehoudersoverleggen van de regiodag RNOB van 31 

maart 2022. 

 

3  1650465 - collegevoorstel Omgevingsvisie planning en verbinding met 

 Groenstructuurplan 

1. De NTI mbt de planning van omgevingsvisie en 

groenstructuurplan (GSP) aan de raad te sturen. 

2. De consequentie te aanvaarden dat het GSP in Q2 2023 wordt 

vastgesteld, gelijktijdig met de omgevingsvisie. 

4  1661495 - collegevoorstel Bouw 12 starterswoningen Meerstraat 11a in 

 Heeswijk-Dinther 

Medewerking verlenen aan het principeverzoek voor de bouw van 12 

starterswoningen op het perceel Meerstraat 11a te Heeswijk-Dinther. 



 

 

 

5  1662947 - collegevoorstel Heroverweging collegebesluit Aa-brugstraat 

 19 te Heeswijk-Dinther 

1. Onder voorwaarden medewerking verlenen aan het 

principeverzoek ten aanzien van Aa Brugstraat 19/Veldstraat te 

Heeswijk-Dinther, waaronder: 

a. het wijzigen van de bestemming voor Aa Brugstraat 19 van 

‘agrarisch’ naar ‘wonen’; 

b. natuur- en landschapsontwikkeling met omvang van circa 

2,5 hectare; 

c. maximaal twee Ruimte-voor-Ruimte-woningen aan de 

Veldstraat ong; 

d. Het tijdelijk voortzetten van de kersenteelt onder 

bestemming wonen en afspraken maken over het bereiken 

van de definitieve eindsituatie. 

2. Initiatiefnemer uitnodigen een herziening van het 

bestemmingsplan in te dienen. 

6  1657087 - collegevoorstel Advies commissie Bezwaarschriften inzake het 

 bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor de verbouw van 

Stuifduin 1 te Heesch 

1. De bezwaarschriften tegen het verlenen van de 

omgevingsvergunning ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

2. De verzoeken om vergoeding van de kosten in verband met de 

behandeling van het bezwaar af te wijzen. 

7  1643417 - collegevoorstel Inzet middelen Nationaal Programma 

 Onderwijs voor leer- en ontwikkelachterstanden corona 

1. Instemmen met het tijdelijk uitbreiden van de capaciteit van het 

jeugdteam tot uiterlijk 1 augustus 2025 voor het ondersteunen 

van leerlingen met sociaal-emotionele problemen. 

2. De kosten voor de tijdelijke uitbreiding van de capaciteit van het 

jeugdteam van maximaal € 226.290,- dekken van de specifieke 

uitkering Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde 

onderwijsvertragingen (Nationaal Programma Onderwijs). 

3. Instemmen met het tijdelijk inzetten van een extra 

zorgfunctionaris op de basisscholen in Bernheze tot uiterlijk  
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1 augustus 2025 voor het overnemen van zorgcasussen van de 

leerkrachten. 

4. De kosten voor de tijdelijke inzet van de zorgfunctionaris op de 

basisscholen van maximaal € 175.000,- dekken van de specifieke 

uitkering Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde 

onderwijsvertragingen (Nationaal Programma Onderwijs). 

5. De raad informeren over uw besluit via de bijgevoegde notitie ter 

informatie. 

9  1661817 - collegevoorstel Notitie ter informatie aankondiging meerwerk 

 accountant jaarrekeningcontrole 2021 

De notitie ter informatie aankondiging meerwerk accountant 

jaarrekeningcontrole 2021 vast te stellen. 

 

10  1630872 - collegevoorstel Kadernota/informatienota 2023-2026 

 De notitie ter informatie van het financieel perspectief 2023-2026 ter 

kennisname brengen van de raad. 

 

11  1663389 - collegevoorstel Notitie ter Informatie Impasse bestuur CC De 

 Pas en KBO Heech 

De raad informeren door middel van de bijgevoegde N.T.I. over de stand 

van zaken rond de impasse tussen het bestuur CC De Pas en het bestuur 

KBO Heesch. 

 

   

 

Besluitenlijst vastgesteld in de vergadering van 5 april 2022 

De secretaris,     De burgemeester, 

 

 

 

Peggy Hurkmans    Marieke Moorman 


