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Besluitenlijst Collegevergadering

Datum 06-09-2022
Tijd 9:00 - 12:00
Locatie B&W-kamer

Toelichting Aanwezig:
Burgemeester Marieke Moorman
Wethouders Edwin Daandels/Maarten Everling
Gemeentesecretaris Peggy Hurkmans
Bestuursadviseur Hans Brouwer

1 6881 Regionaal Veiligheidsplan 2023 - 2026
De raad adviseren om:
als zienswijze in te dienen dat wordt ingestemd met het Ontwerp 
Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026.

2 12669 Bestuurlijk en ambtelijke reactie Rekenkameronderzoek Visie 
werken aan de toekomst
Vaststellen van de bestuurlijke reactie op het rekenkameronderzoek Visie 
werken aan de toe-komst waarin:
* we de conclusies in de basis onderschrijven waarbij we wel enkele 
nuances aanbren-gen en met name op de conclusie over de regionale 
samenwerking
* we de aanbevelingen onderschrijven
* we het uitgevoerde onderzoek voornamelijk in breder perspectief zien 
voor het verster-ken van de kaderstellende en controlerende rol van de 
gemeenteraad
* we aangeven dat we het gesprek hierover verder graag aangaan met 
gemeenteraad, griffie en rekenkamercommissie.



Pagina 2

3 3047 Individuele bemetering standplaatsen Loosven en Meerjarig 
onderhoudsplan

1. Een budget van € 25.000 beschikbaar stellen voor de individuele 
bemetering van de standplaatsen op de woonwagenlocatie 
Loosven te Nistelrode.

2. Het benodigde budget voor te dekken uit de post onvoorzien.

4 4866 Didam-arrest en vaststelling diverse regelingen voor de uitgifte van 
grond
1. De ‘Notitie werkwijze uitvoering Didam-arrest in de gemeente 
Bernheze 2022’ vast te stellen
2. De ‘Regeling voor de verkoop, verhuur en bruikleen van reststroken in 
de gemeente Bernheze 2022’ vast te stellen
3. De ‘Regeling voor de verhuur van een paardenwei in de gemeente 
Bernheze 2022’ vast te stellen
4. De ‘Regeling voor de verhuur van volkstuinen in de gemeente Bernheze 
2022’ vast te stellen
5. De raad te informeren middels bijgevoegde NTI

5 11313 (Her)benoeming bestuursleden BHIC
Instemmen met de (her)benoeming van de heer V.E.C. Lokin (dagelijks 
bestuur waterschap De Dommel), mevrouw M.A.H. Moorman 
(burgemeester gemeente Bernheze) en de heer R.J. van de Mortel 
(burgemeester gemeente Vught) tot regiobestuursleden van het Brabants 
Historisch Informatie Centrum (BHIC)

6 11869 Uitvoeringskrediet verduurzaming openbare verlichting jaarschijf 
2022
De in de programmabegroting 2022 opgenomen middelen vrij te geven 
voor uitvoering zijnde
* €42.200,- voor ’vervanging en verduurzaming van de openbare 
verlichting - masten’
* €20.000,- voor ’vervanging en verduurzaming van de openbare 
verlichting - armaturen’

Besluitenlijst vastgesteld in de vergadering van 13 september 2022
De secretaris                                        De burgemeester
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Peggy Hurkmans                                  Marieke Moorman


