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Besluitenlijst Collegevergadering
Datum 05-07-2022
Tijd 8:30 - 10:00
Locatie Ruimte B&W-kamer
Toelichting Aanwezig:

Burgemeester Marieke Moorman
Wethouders Edwin Daandels/Rien Wijdeven/Maarten Everling/Marius Tielemans
Gemeentesecretaris Peggy Hurkmans
Bestuursadviseur Hans Brouwer

1 3198 - Regiodag Noord-oost-Brabant 7 juli 2022
Kennis nemen van de geannoteerde (poho)agenda's van de regiodag 
Noordoost-Brabant van 7 juli 2022.

2 3788 - Onderzoek samenwerking Boa-toezicht met de gemeente Oss
Onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden tot samenwerken op 
het gebied van Boatoezicht met de gemeente Oss (op basis van 
bijgevoegde projectbrief).

3 3701 - Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Menzel 28, 
Nistelrode

1. De anterieure overeenkomst over bestemmingswijziging en 
grondexploitatie ‘Menzel 28, Nistelrode’ aan te gaan.

2. Afzien van een formele m.e.r. beoordelingsprocedure of een 
m.e.r. procedure voor het bestemmingsplan ‘Menzel 28, 
Nistelrode’.

3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Menzel 28, Nistelrode’ met 
plan-IDN NL.IMRO.1721.BPMenzel28NTR-ow01, waarmee het 
planologisch kader wordt gecreëerd voor de herbouw van een 
bedrijfswoning en een ruimte voor ruimte woning welke 
gezamenlijk tweeaaneen worden gebouwd voor een periode van 
zes weken ter inzage te leggen.
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4. De bijgevoegde Notitie ter Informatie (NTI) ‘kennisgeving 
terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Menzel 28, Nistelrode’ 
vast te stellen.

5 3656 - Tijdelijke inhuur extra capaciteit gezondheidsbeleid

1. Tijdelijk inhuren van extra capaciteit, totaal 450 uur voor 2022 en 
2023, voor het opstellen van een nieuw lokaal gezondheidsbeleid 
en het koppelen van dit beleid met de Omgevingsvisie en 
omgevingsplan.

2. De kosten van inhuur genoemd onder 1 (totaal € 45.000,-) als 
volgt dekken:
- € 20.000,- t.l.v. de reserve Transities (200 uur a € 100,-);
- € 25.000,- t.l.v. het budget Omgevingswet (250 uur a € 100,-).

3. Instemmen met uitstel van de planning voor het vaststellen van 
het nieuwe gezondheidsbeleid 2023-2027 door de raad naar het 
3e kwartaal 2023.

6 3646 - Subsidie Strong Teens en Resellient Minds (STORM)

1. GGZ Oost-Brabant een subsidie van totaal € 173.974,- 
beschikbaar stellen voor continuering van STORM in 2022-2025 
en de uitbreiding van STORM naar het voortgezet speciaal 
onderwijs en het praktijkonderwijs.

2. De raad over uw besluit informeren via bijgevoegde notitie ter 
informatie.


