
 

1666556 

Besluitenlijst Collegevergadering 

Datum 05-04-2022 

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  1661427 - collegevoorstel weigeren omgevingsvergunning Dintherseweg 

 35 Nistelrode 

De aanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiding van de camperplaats 

aan de Dintherseweg 35 te Nistelrode te verlenen. 

 

2  1664057 - collegevoorstel DAEB-aanwijzing en subsidiering 

 Jeugdbescherming Brabant 

1. De maatregelen aan te wijzen als Dienst van Algemeen 

Economische Belang (DAEB) ter borging van de continuïteit van de 

door JBB uitgevoerde kinderbeschermings- en 

jeugdreclasseringsmaatregelen, zoals beschreven in het concept 

DAEB-aanwijzingsbesluit Jeugdbescherming Brabant (bijlage 1). 

 

2. Aan JBB ter compensatie voor de uitvoering van deze activiteiten 

ten behoeve van het grondgebied van jeugdhulpregio Noord Oost 

Brabant (NOB), het RIOZ compensatie in de vorm van een subsidie 

zal worden verleend, voor een bedrag van maximaal  

€ 1.184.276,-. 

 

3. Mandaat te verlenen, met de bevoegdheid tot het verlenen van 

ondermandaat, aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Tilburg, voor het (jegens JBB) nemen en 

ondertekenen van de volgende besluiten: 



 

i. Het op grond van artikel 160 Gemeentewet en het DAEB 

Vrijstellingsbesluit opdragen van de DAEB-activiteiten aan JBB 

ten aanzien van het grondgebied van de gemeente Bernheze, 

zulks conform het concept DAEB-aanwijzingsbesluit; 

ii. Het grond van artikel 4:23, derde lid, aanhef en onder (d) van 

de Algemene wet bestuursrecht aan JBB subsidie verlenen voor 

de uitvoering van deze activiteiten ten behoeve van het 

grondgebied van jeugdhulpregio Noord Oost Brabant (NOB), 

het RIOZ voor een maximaal vast te stellen bedrag van  

€ 1.184.276,-. Het mandaat omvat tevens de uitoefening van 

de overige bevoegdheden op grond van titel 4.2 van de 

Algemene wet bestuursrecht en de algemene 

subsidieverordening die verbonden zijn aan de 

subsidieverstrekking, waaronder de bevoegdheid om daaraan 

voorwaarden en verplichtingen te verbinden en de 

bevoegdheid om de subsidie in te trekken, te wijzigen alsmede 

(lager) vast te stellen. 

4. Dat RIOZ een bedrag van € 1.184.276,- zal voldoen aan de 

gemeente Tilburg, ter financiering van de ter uitvoering van het 

voorgaande aan JBB te verstrekken subsidie. 

 

5. Bijgevoegde Notitie Ter Informatie vast te stellen en aan te bieden 

aan de gemeenteraad (bijlage 3). 

3  1664910 - collegevoorstel Bijdrage gemeente herstel klimaatinstallatie in 

 gebouw Bernrode 

 

Aan de raad voorstellen: 

1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 70.404 (incl. BTW) om de 

problemen in de klimaatinstallatie in gebouw Bernrode als gevolg 

van een constructiefout te herstellen; 

2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 76.375 (incl. BTW) om de 

problemen in de klimaatinstallatie in het welzijnsdeel en de 

sporthal op te lossen; 

3. Een extra krediet beschikbaar te stellen van € 13.790 (incl. BTW) 

om de norm voor de luchtverversing in de welzijnsruimtes gelijk 

te trekken met de norm in de onderwijsruimtes. 

4  1661145 - collegevoorstel Fiscaal statuut gemeente Bernheze 

 Het Fiscaal statuut gemeente Bernheze vast te stellen. 
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5  1662184 - collegevoorstel 1e tussentijdse rapportage vervalt 

 Bijgevoegde notitie ter informatie vaststellen met de mededeling dat we 

de 1e tussentijdse rapportage niet maken, maar later de raad informeren 

op hoofdlijnen. 

 

6  1660420 - collegevoorstel invulling googlebased ontsluiten 

 informatiesysteem 

Instemmen met een enkelvoudige onderhandse aanbesteding voor het 

aangaan van een 5 jarige overeenkomst met Mylex voor de inzet van 

ontsluitingsprogrammatuur voor een bedrag van 107.700 euro. 

 

7  1662116 - collegevoorstel uitgifteprotocol plan Schaapsdijk in Loosbroek 

  

Besluiten om: 

1. De kavels die bestemd zijn voor een twee- of vierkapper per blok 

te verloten; 

2. De Wet Bibob van toepassing te verklaren op de verkoop van de 

kavels in plan Schaapsdijk; 

3. In te stemmen met het ‘Gronduitgifteprotocol bestemmingsplan 

Schaapsdijk, Loosbroek’; 

4. De kopers van een vierkapper een optietermijn van zes maanden 

te verlenen. 

8  1662137 - collegevoorstel voteren krediet vervanging toplaag kunstgras 

 HVCH 

Het krediet Vervanging toplaag kunstgras HVCH à € 432.575,- incl BTW 

voteren. 

 

 

 

Besluitenlijst vastgesteld in de vergadering van 12 april 2022 

De secretaris,     De burgemeester, 

 

 

 

Peggy Hurkmans    Marieke Moorman 


