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Besluitenlijst Collegevergadering 

Datum 10-05-2022 

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 
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1669569 - collegevoorstel jaarverslag en jaarrekening 2021 en concept-

begroting 2023 van het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) 

 

De raad te adviseren: 

1. Een positieve zienswijze te geven op de ontwerp begroting 2023 

van het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC); 

2. Kennis te nemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2021 van 

het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC); 

3. In te stemmen met het voorstel het gerealiseerde positieve 

resultaat van €58.085,-- toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve e-depot infrastructuur. 
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 1658102 - collegevoorstel uitvoering overige drie aanbevelingen rapport 

rekenkamercommissie DNI 

Vaststellen notitie ter informatie over de uitvoering van drie 

aanbevelingen van het rapport rekenkameronderzoek De Nieuwe 

Instelling (DNI) van de rekenkamercommissie van augustus 2021. 
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 1672855 - collegevoorstel terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 

'Dorpsstraat 11, Loosbroek' 

1. Afzien van een formele m.e.r. beoordelingsprocedure of een 

m.e.r. procedure voor het bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 11, 

Loosbroek’. 
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2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 11, Loosbroek’ met 

plan-IDN NL.IMRO.1721.BPDorpsstraat11LBR-ON01, waarmee het 

planologisch kader wordt gecreëerd voor het realiseren van 

bedrijfsbebouwing en voorzieningen voor het hobbymatig houden 

van paarden aan de achterzijde van Dorpsstraat 11 in Loosbroek 

voor een periode van zes weken ter inzage te leggen. 

3. De bijgevoegde Notitie ter Informatie (NTI) ‘kennisgeving 

terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 11, 

Loosbroek’ vast te stellen. 
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 1672922 - collegevoorstel omgevingsvergunning voor het bouwen van 

bijgebouwen op het adres Kaathovensedijk 7, Heeswijk-Dinther 

 

De gemeenteraad voorstellen: 

1. Op basis van artikel 2.27 van de Wabo een ontwerpverklaring van 

geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van twee 

bijgebouwen op het adres Kaathovensedijk 7 in Heeswijk-Dinther; 

2. lndien gedurende de inzagetermijn van het ontwerpbesluit geen 

zienswijzen worden ingediend de ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen te beschouwen als een definitieve verklaring van 

geen bedenkingen. 
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 1671332 - collegevoorstel capaciteit Wegwijzer personeel inhuur 

consulent Wmo 

1. Tijdelijk inhuren van een Wmo-consulent (36 uur / week) voor de 

periode van maximaal 7 maanden in 2022. 

2. De kosten voor de inhuur van deze Wmo-consulent ad €81.000,- 

ten laste brengen van de reserve Transities. 
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 1673218 - collegevoorstel Bijstelling aanpak project huisvesting 

gemeentehuis, gemeenschapshuis De Pas en Bibliotheek Heesch 

1. Instemmen met aanpassingen projectaanpak huisvesting 

gemeentehuis gemeenschapshuis De Pas en Bibliotheek Heesch. 

2. Instemmen met de NTI aanpassingen aanpak project Huisvesting 

gemeentehuis, gemeenschapshuis De Pas en Bibliotheek Heesch. 
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 1670418 - collegevoorstel Duurzame Energieagenda uitvoering 2022 

Het in de begroting 2022 opgenomen budget van € 54.000 ten behoeve 

van de uitvoering van de Duurzame Energieagenda 2021-2025 te 

voteren. 
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 1670119 - collegevoorstel NTI 3e Monitor RES NOB 

De ‘NTI 3e Monitor RES NOB’ en bijbehorende beschrijving en monitor 

over de kwantitatieve tussenstand van ons RES-bod (opwek) ter 

informatie aan te bieden aan de raad. 
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 1670823 - collegevoorstel Aanbesteding Brabant Woont Slim 

1. In te stemmen met de ‘Deelnameverklaring Brabant Woont Slim’ 

waarmee we verklaren deel te nemen aan de aanbesteding 

uitvoeringsorganisatie energieloket Brabant Woont Slim. 

2. Niels Joosten, teamcoach van beleidsteam Woon- en 

Leefgemeente, volmacht te geven voor het ondertekenen van de 

‘Deelnameverklaring Brabant Woont Slim’. 

3. De bijdrage voor de basisinfrastructuur van Brabant Woont Slim te 

stellen op € 20.000 excl. BTW per jaar en ten laste te brengen van 

de middelen die vanaf 2022 door het rijk beschikbaar worden 

gesteld voor de uitvoeringstaken van het Klimaatakkoord. 

4. De bijdrage voor de plusdiensten van Brabant Woont Slim te 

stellen op € 15.000 excl. BTW per jaar en ten laste te brengen van 

de middelen voor de duurzame energieagenda. 

 

Besluitenlijst vastgesteld in de B&W-vergadering van 17 mei 2022 

De secretaris,     De burgemeester, 

 

 

 

 

Peggy Hurkmans    Marieke Moorman 


