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Besluitenlijst Collegevergadering
Datum 12-07-2022
Tijd 9:00 - 12:00
Locatie B&W-kamer
Toelichting Aanwezig:

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

1 4196 - Beslissing op bezwaarschrift SIS Schoonmaak & Herstel BV, 
Waardsestraat 24 Nistelrode
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften te besluiten om 
het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

2 3556 - Evaluatie centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020

1. Op basis van het evaluatierapport (Jeugdhulpregio Noordoost 
Brabant Toekomstgerichte evaluatie van de centrumregeling 
Eindrapportage d.d. 3 juni 2022) en de daarin genoemde 
conclusies en aanbevelingen te besluiten tot het voortzetten van 
de huidige centrumregeling regionale samenwerking voor een 
periode van vier jaar vanaf 1 januari 2024 (2024-2027) in 
Noordoost Brabant met betrekking tot jeugdhulp.

2. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie de centrumregeling 
o.a. op onderstaande punten te komen tot voorstellen voor 
aanpassing van de huidige centrumregeling en deze in december 
2022 ter instemming, begeleid met een vraag tot zienswijze voor 
te leggen aan de gemeenteraad:

a. herijking van de governance (bevinding 2) als gevolg van 
herindelingen en ter vergroting van de programma matige 
sturing;
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b. verwerken van de nieuwe bekostigingssystematiek (bevinding 
7);

c. aanpassing van de verdeelsleutel en solidariteitsregeling 
(bevinding 8).

3. De raad middels bijgaande notitie ter informatie te informeren 
over dit collegebesluit.

3 3374 - Structurele inzet POH GGZ Jeugd bij huisartsenpraktijken 
Bernheze

1. Op basis van positieve tweede evaluatie in te stemmen met een 
driejarige overeenkomst met Stichting Haspel om de inzet van 
POH GGZ Jeugd in de huisartsenpraktijken van Bernheze voort te 
zetten.

2. De commissie/raad informeren via bijgaande Notitie Ter 
Informatie.

4 3557 - Verkeersbesluit knip Nieuwe Erven en Verbindingsweg Heesch
Het bijgaande verkeersbesluit voor het afsluiten (knippen) van de Nieuwe 
Erven en Verbindingsweg te Heesch vast te stellen.

5 3983 - Herstel beleidsregels terug- en invordering tozo bedrijfskrediet 
tozo
Artikel 5 lid 2 van de beleidsregels terug- en invordering tozo 
bedrijfskrediet wijzigen naar: Hiermee stemt de gemeente in als daarmee 
de vordering binnen de wettelijke termijn in zijn geheel kan worden 
afgelost.

6 4227 - Beantwoorden vragen art.33 fractie 50PLUS naar aanleiding van 
het onderzoek van de valondergrond speelplek Heelwijkstraat Heesch
Instemmen met de antwoorden op de gestelde vragen. Deze zijn gesteld 
door de fractie 50PLUS naar aanleiding van het onderzoek van de 
valondergrond speelplek Heelwijkstraat Heesch.

Deze besluitenlijst is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening onder.


