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1 3644 - Principeverzoek Vinkelsestraat 65 in Heesch3

4

Aanwezig:
Burgemeester Marieke Moorman
Wethouders Edwin Daandels / Maarten Everling / Marius Tielemans 
Gemeentesecretaris Peggy Hurkmans
Bestuursadviseur Sylvie Jansen

18580 - Aanhouding principeverzoeken uitbreiding loon-werkbedrijf 
Loosbroekseweg 56 & ruimtelijke ontwikkeling Loosbroekseweg 50-54

14131 - Nieuw reglement burgerlijke stand

Vaststellen Reglement burgerlijke stand Bernheze.

1. Het principeverzoek Loosbroekseweg 56-56a voor het uitbreiden 
van een loon-werkbedrijf aan te houden.

1 7694 - Intentieovereenkomst Zeelenberg de Wildhorst

Aangaan van een intentieovereenkomst met Zeelenberg Architectuur BV 
en Zeelenberg Ontwikkelmaatschappij BV voortkomend uit de 
partnerselectie de Wildhorst.

1. Onder voorwaarden medewerking verlenen aan het realiseren van 
één bedrijfsactiviteit in de vorm van verhuur van opslagruimten 
aan Vinkelsestraat 65 in Heesch.

2. Sloop dient substantieel onderdeel uit te maken van het plan voor 
het realiseren van een bedrijfsactiviteit in de vorm van verhuur 
van opslagruimten aan Vinkelsestraat 65 in Heesch.

Tijd

Locatie

c ■■
19402



5 5871 - Belasting- en legesverordening gemeente Bernheze 2023

Aan de raad voorstellen
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6 1 7906 - Verhuizing BOBZ naar sportkantine de Overbeek
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Pagina 2

2. Het principeverzoek Loosbroekseweg 50-54, voor een ruimtelijke 
ontwikkeling waarbij onder andere een caravan/camperstalling en 
dagbesteding wordt gerealiseerd binnen bestaande stallen, aan te 
houden.

3. Loosbroekseweg en omgeving prioriteit te geven bij het opstarten 
van diverse gebiedsprocessen.

de 'Legesverordening Bernheze 2023’ en de bijbehorende 
tarieventabel vast te stellen;
de ‘Legesverordening Omgevingsvergunning Bernheze 2023' 
alsmede de bijbehorende tarieventabel en ROEB-lijst 2023 
(overzicht bouwkosten ten behoeve van berekening bouwleges) 
vast te stellen;
de ‘Verordening Afvalstoffenheffing Bernheze 2023’ en de 
bijbehorende tarieventabel vast te stellen;
de ‘Verordening Onroerende-zaakbelastingen Bernheze 2023' 
met de bijbehorende tarieven vast te stellen;
de ‘Verordening Rioolheffing Bernheze 2023’ met de bijbehorende 
tarieven vast te stellen;
de ‘Verordening Marktgelden Bernheze 2023’ met de 
bijbehorende tarieven vast te stellen;
de ‘Verordening Lijkbezorgingsrechten Bernheze 2023’ en de 
bijbehorende tarieventabel vast te stellen;
de ‘Verordening Toeristenbelasting Bernheze 2023’ met het 
bijbehorende tarief vast te stellen;
de ‘Verordening Reclamebelasting centrum Heesch 2023' met het 
bijbehorende tarief vast te stellen'.

Stichting Jongerencentrum BOBZ huisvesting aanbieden in de 
kantine van sporthal de Overbeek in Nistelrode. 
Hiervoor een eenmalige bijdrage beschikbaar stellen van
maximaal € 30.000,-.
Een bedrag van € 25.000,- dekken uit de post onvoorzien 2023.
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6689 - Vaststellen metadataschema8

Stel als basis het metadataschema voor de gemeente Bernheze vast.

4676 - Duofietsen Heesch en Heeswijk-Dinther9
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Aanvullend een bijdrage beschikbaar stellen van € 5.000,- dekken 
uit de post Projectsubsidies 2023.
De verdere huurafspraken met BOBZ maken op basis van de 
beleidsuitgangspunten van de nota maatschappelijk vastgoed;
Na het vertrek van BOBZ dragen we het Dorpshuis Nistelrode over 
aan collega's van het team RO voor verkoop.

16883 - Vaststellen aanvulling hotspotmonitor

Vastellen van de aanvulling op de hotspotmonitor met de volgende 
onderwerpen:
a. verzet tegen het plaatsen van windmolens tussen Vinkel en Loosbroek;
b. de problematiek rond de aanleg van de fietstunnel in Nistelrode;
c. de aanslag op de Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinther en de;
d. opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Instemmen met het subsidiëren van de jaarlijkse kosten van een 
duofiets voor een bedrag van € 525,45 (prijspeil 2022) aan 
afschrijvingskosten en structurele kosten (onderhoud incl. accu, 
verzekering en stalling) van € 1.350,- onder de volgende 
voorwaarden:
a. rekening houdend met een afschrijvingstermijn van 10 jaar;
b. een eigen inbreng van het burgerinitiatief van minimaal 50% 

van de aanschafwaarde;
c. de eerste initiële aanschaf wordt voor maximaal 50% van de 

aanschafwaarde ad € 5.254,50 (prijspeil 2022) gesubsidieerd;
d. uitbreiding van duofietsen worden uitsluitend vergoed na 

goedkeuring door de gemeente;
e. per kern wordt een maximum aan duofietsen bepaald aan de 

hand van het inwonersaantal.
De afschrijving en structurele kosten te indexeren aan de hand 
van de gemeentebegroting, gelijk als voor andere subsidies. 
In de 1ste Tussentijdse rapportage 2023 aan de raad voorstellen 
jaarlijks een subsidie op te nemen van € 23.1 35,52 ter dekking 
van de exploitatiekosten van 1 2 duofietsen.
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12648 - Inzet en overname Cluttons van IBN10
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opnemen.

Marieke Moo

Pagina 4

In de 1ste Tussentijdse rapportage 2023 een bedrag van 
€ 1 1.034,45 beschikbaar te stellen voor de inhaalafschrijving van 
de op termijn te vervangen fietsen ten laste van de reserve 
Transities.
Éénmalig de resterende kosten voor de vervanging 2022 van 
€ 6.000,- voor Heeswijk-Dinther/Loosbroek en € 1 3.000,- voor 
Heesch te subsidiëren.
De kosten voor vervanging in 2022 ad € 1 9.000,- ten laste 
brengen van de reserve Transities.

Het huidige niveau van onderhoud in de winkelcentra te 
continueren.
De kosten de inzet van de Cluttons voor 2023 ad € 50.1 54,- 
inclusief btw ten laste brengen van de Algemene gemeentelijke 
reserve IBN.
In de kadernota 2024-2027 structurele middelen hiervoor

Besluitenlijst vastgesteld in de vergadering van 22 november 2022 

De secretaris De burgemeester

Peggy Hurkmans


