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Besluitenlijst Collegevergadering
Datum 19-04-2022

Tijd 9:00 - 12:00

Locatie Heise Wal

Toelichting Aanwezig:
Burgemeester Marieke Moorman
Wethouder Rien Wijdeven / Pieter van Dieperbeek 

Gemeentesecretaris Peggy Hurkmans
Bestuursadviseur Sylvie Jansen

1 1 665404 - collegevoorstel Rekenkameronderzoek naar digitale 

dienstverlening

Vaststellen van bestuurlijke reactie op het rekenkameronderzoek Digitale 
Dienstverlening met daarin een reactie op de conclusies en aanbevelingen 
en alternatief voorstel voor de aanbevelingen.

2 1666583 - collegevoorstel Opvang vluchtelingen Oekraïne

1. Kennis nemen van de gemeentelijke aanpak opvang vluchtelingen 
uit de Oekraïne.

2. De bijbehorende NTI verzenden aan de gemeenteraad.

3 1668163 - collegevoorstel Burgerinitiatief pumptrack Heeswijk-Dinther 

In te stemmen met bijgevoegde notitie ter opiniërende bespreking voor 
de commissie Maatschappelijke Zaken.

4 1668164 - collegevoorstel Addendum overeenkomst Brabantse 
Juweeltjes & DVO 2022 WV Noordoost Brabant

1. Kennis te nemen van het jaarplan 2022 van de Coöperatie 
Brabantse Juweeltjes.

2. In te stemmen met het addendum bij de overeenkomst 2021- 
2023 met Coöperatie Brabantse Juweeltjes.



3. In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst 2022 met de 
VVV Noordoost-Brabant.

5 1664043 - collegevoorstel Straatnaam Bosbies, Buntgras, Helmgras plan 
de Erven fase 3-4 Heesch

Vaststellen straatnamen plan de Erven fase 3-4:
a) Bosbies;
b) Buntgras;
c) Helmgras.

7 1666338 - collegevoorstel Nti aan raad over Rapportage toezicht en 
handhaving Wmo 2021 , Wmo-monitor 2021, Evaluatie Centrumregeling 

Wmo en regionale integrale aanpak 16-27 jarigen

Vaststellen van de notitie ter informatie over rapportage Wmo- 

onderwerpen.

Hiermee informeert u de raad in hoofdlijnen over:

- het regionaal toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid 
uitvoering Wmo;

- de Wmo-monitor 2021;
- de evaluatie van de centrumregeling Wmo 201 8-2022;
- de regionale integrale aanpak 16-27 jarigen zoals dit binnen 

POHO Wmo besproken is.

8 1655001 - collegevoorstel Bosschebaan 37, uitbreiden bedrijf en illegale 

opslag

1. De omgevingsvergunning verlenen voor het tijdelijk opslaan en 
stallen van goederen op het perceel op de hoek Bosschebaan en 
Achterste Groes in Heesch voor een periode van 5,5 jaar. 

2. Alle binnengekomen 1 9 verzoeken om handhavend op te treden 
tegen het strijdig gebruik van het perceel afwijzen.

9 1668303 - collegevoorstel Standpunt college over instellen Commissie 
van Goede Diensten voor oplossen impasse tussen KBO en CC De Pas

1. De bezwaarcommissie vragen een uitspraak te doen over het 
bezwaar van de KBO Heesch waarbij het gaat over de voorwaarden 
die de gemeente heeft gesteld aan subsidieverlening.
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2. Het college ondersteunt het voorstel voor het instellen van een 
Commissie van Goede Diensten en is bereid dit te faciliteren.

11 1655090 - collegevoorstel Overdracht gronden aan de 
Gemeenschappelijke Regeling Heesch-West

Besluiten om:

1. De in de koopovereenkomst onder A genoemde percelen die zijn 
aangekocht in verband met bedrijventerrein Heesch-West danwel 
bedrijventerrein Cereslaan-West danwel Zonnepark Achterste 
Groes, inclusief de zich daarop bevindende woningen, 
bedrijfsgebouwen, stallen en overige aanhorigheden, te verkopen 
aan de Gemeenschappelijke Regeling Heesch-West;

2. De in de koopovereenkomst onder B genoemde percelen die al 
eigendom waren van Bernheze te verkopen aan de 
Gemeenschappelijke Regeling Heesch-West;

3. De in de koopovereenkomst onder C genoemde percelen die in 
gebruik zijn als weg te verkopen aan de Gemeenschappelijke 
Regeling Heesch-West;

4. In te stemmen met de bijgevoegde concept-koopovereenkomst; 

5. De historische gemaakte kosten declareren bij de 
gemeenschappelijke regeling Heesch-West;

6. Overdracht doen van de voorziening samenwerkingsverband 

Heesch-West.

12 1667026 - collegevoorstel Project Wildhorst

1. Kennis te nemen van het partnerselectiedocument.
2. In te stemmen met het starten van de aanbestedingsprocedure.

13 1666843 - collegevoorstel Planschade plan Rodenburg, Heeswijk-Dinther

1. Tegemoetkomen aan de aanvraag om tegemoetkoming aan 
schade in de zin van artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening 
toewijzen door toekenning van een schadevergoeding van €
1 2.700,- vermeerderd met wettelijke rente vanaf 4 januari 2021 
tot de dag van uitbetaling.

2. Het door de aanvrager betaalde drempelbedrag van €300,- terug 
te storten zonder vergoeding van wettelijke rente hierover.

14 1 66681 7 - collegevoorstel Planschade plan De Nieuwe Erven, Heesch
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1. Tegemoetkomen aan de aanvraag om tegemoetkoming aan 
schade in de zin van artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening 
toewijzen door toekenning van een schadevergoeding van de 
schadevergoeding van € 6.600,- vermeerderd met wettelijke rente 
vanaf 7 december 2020 tot de dag van uitbetaling.

2. Het door de aanvrager betaalde drempelbedrag van €300,- terug 
te storten zonder vergoeding van wettelijke rente hierover.

15 1664238 - collegevoorstel tot vaststelling van het VTHv jaarverslag 2021

1. Het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
2021 vast te stellen.

2. De notitie ter informatie vast te stellen en het jaarverslag ter 
kennis te brengen aan de gemeenteraad.

3. Het jaarverslag aan CS van Noord-Brabant te sturen in het kader 
van het Interbestuurlijk Toezicht Omgevingsrecht.

16 1662022 - collegevoorstel Verhuur sportkantine sporthal de Zaert

1. Instemmen met de overname van de inventaris van de kantine van 
sporthal de Zaert ad € 1 6.355 incl. btw.

2. De kosten van de overname van de inventaris verdisconteren in de 
huurprijs aan de nieuwe huurder Stichting Carnaval HDL.

3. De kosten voor de overname van de inventaris ad € 16.355,- en 
de lagere huuropbrengst ad € 500,- ten laste brengen van de post 
onvoorzien 2022.

Besluitenlijst vastgesteld in de vergadering van 26 april 2022
De secretaris, De burgemeester,

;Peggy Hurkmans Marieke Moorman
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