
12540 
Besluitenlijst Collegevergadering

Datum 23-08-2022
Tijd 9:00 - 12:00
Locatie B&W-kamer
Toelichting Aanwezig:

Locoburgemeester Rien Wijdeven 
Wethouders Edwin Daandels, Maarten Everling, Marius Tielemans
Gemeentesecretaris Peggy Hurkmans 
Bestuursadviseur Hans Brouwer

1 11725 - Verrekenen neveninkomsten 2021 politieke ambtsdragers
Over 2021 geen neveninkomsten verrekenen.

2 11779 - Bespreking bestuursprogramma 2022-2026
Bijgaande Notitie ter Opiniërende Bespreking Bestuursprogramma 2022-
2026 aan te bieden aan de commissie Bestuur en Strategie.

3 7412 - Aanbesteding gebiedsregisseur stallenaanpak
Instemmen met het opstarten van een Europese aanbesteding voor een 
gebiedsregisseur ten behoeve van de Regio Deal Stallenaanpak.

4 6699 - Invulling bedrijfsperceel Meerstraat 40-42-42a Heeswijk-Dinther

1. Onder voorwaarden medewerking verlenen aan:
a. een uitbreiding en vormverandering van het bouwvlak voor het 
binnen het bouwvlak situeren van de provinciale inrichting 
(wasplaats) aan Meerstraat 40-42-42a in Heeswijk-Dinther;
b. een uitbreiding van het bouwvlak met 130m2 en 
vormverandering van het bouwvlak in verband met de 
compensatie van gronden en natuurgronden aan Meerstraat 40-
42-42a in Heeswijk-Dinther;
c. het slopen van de bedrijfswoning Meerstraat 40 en het 
terugbouwen van de bedrijfswoning in de voorgevelrooilijn van 
Meerstraat 42 in Heeswijk-Dinther;
d. het binnen het bouwvlak situeren van de bedrijfswoning 
Meerstraat 42 in Heeswijk-Dinther.



Pagina 2

2. Geen uitbreiding van m2 bedrijfsbebouwing toestaan aan 
Meerstraat 40-42-42a in Heeswijk-Dinther.

3. De initiatiefnemer uitnodigen een vervolgprocedure in te dienen, 
hierbij worden alle disciplines verder uitgewerkt.

5 7487 - Uitvoerings- en cofinancieringsovereenkomst Regiodeal 
Noordoost Brabant Puzzelen met Ruimte in het Buitengebied

1. In te stemmen met het ondertekenen van de uitvoerings- en 
cofinancieringsovereenkomst RegioDeal Puzzelen met Ruimte.

2. In te stemmen met het machtigen van wethouder Rien Wijdeven 
voor het ondertekenen van de uitvoerings- en 
cofinancieringsovereenkomst RegioDeal Puzzelen met Ruimte.

Besluitenlijst vastgesteld in de vergadering van 30 augustus 2022
De secretaris De burgemeester

Peggy Hurkmans Marieke Moorman

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


