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3 19259 - Subsidie natuurcentrum De Maashorst

1.

2.

3.

Aanwezig
Burgemeester Marieke Moorman
Wethouders Edwin Daandels / Rien Wijdeven / Maarten Everling 
Gemeentesecretaris Heleen Steneker
Bestuursadviseur Sylvie Jansen

Aan de stichting Natuurcentrum De Maashorst over 2022 een 
eenmalige aanvullende subsidie van € 18.451,- toe te kennen. 
Deze extra subsidie ten laste te brengen van het restantbudget 
van de stichting Maashorst in Uitvoering.
Aan de mogelijke subsidie 2023 van het Natuurcentrum de 
voorwaarde te verbinden dat de stichting Natuurcentrum 
De Maashorst hun meerjaren onderhoudsplannen, en in het

19251 - Omzetten structurele middelen veiligheid naar vaste formatie 

Instemmen met het vormen van 0,83 fte bij veiligheid binnen het team 
VTHV (€ 66.760) en deze te dekken uit structurele middelen veiligheid in 
de begroting (voor hetzelfde bedrag).

1 8238 - Ontwerp wijzigingsplan Het Schoor 3 Heeswijk-Dinther 

Het ontwerpwijzigingsplan 'Het Schoor 3, Heeswijk-Dinther’ met 
plan-IDN NL.IMRO.I 721 .WPHetSchoor3HD-OW01, waarmee de 
functieaanduiding agrarisch bedrijf wordt omgeschakeld naar wonen, 
het agrarisch bedrijf wordt beëindigd, agrarische bebouwing gedeeltelijk 
wordt gesloopt en de bedrijfswoning in gebruik wordt genomen als 
burgerwoning aan Het Schoor 3 in Heeswijk-Dinther, voor een periode 
van zes weken ter inzage te leggen.
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1 7932 - Bouwgrondprijzen fase 3 grondexploitatie De Erven4

16019 - Oud-tjzer inzameling op perceel Maxend 55 in Nistelrode5

1 5682 - Plan van aanpak ecologische verbindingszones Bernheze 20226
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verlengde daarvan ook hun voorzieningen en reserves 
actualiseren.

I. In te stemmen met het Plan van aanpak realisatie EVZ’s Bernheze 
2022 waarbij we
- actief inzetten op de EVZ’s die door de provincie hoog 

geprioriteerd én gesubsidieerd worden;
- geen actie ondernemen op de EVZ’s die door de provincie laag 

geprioriteerd en niet gesubsidieerd worden;
- de droge EVZ 't Crolder onderzoeken in samenspraak met 

partners uit het buitengebied;
- de financiële gevolgen verwerken in de komende kadernota.

2. Bijgaande notitie ter informatie over de grondprijzen vast te 
stellen, deze op Raadsnet te plaatsen en het taxatierapport 
vertrouwelijk ter inzage te leggen via de griffie.

1. De grondprijs (exclusief BTW) voor de kavels in De Erven fase 3 
vast te stellen op
a. Voor de hoek- en tussenwoningen af te nemen door BVH 

Projectontwikkeling B.V. op € 381per m2;
b. Voor de hoek- en tussenwoningen af te nemen door V.O.F. de 

Erven € 352,- per m2;
c. Voor de, twee-onder-een-kap-, hoek- en tussenwoningen af 

te nemen door Wagemakers Projectontwikkeling B.V. € 322,- 
per m2;

d. Voor de vrijstaande woningen € 385 per m2.

1. Handhavend optreden ten aanzien van milieuovertredingen 
richting het bedrijf doorzetten, uitgezonderd het inzamelen van 
oud-ijzer door de muziekvereniging.

2. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet, de muziekvereniging 
uit te nodigen een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen 
voor de inzameling van oud-ijzer.
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2. Onze aanpak te bespreken in het bestuurlijk overleg met 
Waterschap Aa en Maas.

18359 - Ontwikkelen gezondheidsbeleid 2023-2027

De gemeenteraad met bijgevoegde notitie ter informatie informeren 
over de richting en het proces voor het nieuwe gezondheidsbeleid.

Besluitenlijst vastgesteld in de vergadering van 29 november 2022 

De secretaris De burgemeester

Marieke MoopmanPeggy Hurkmans


