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Toelichting
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- Algemene ledenvergadering VNG 2 december 20222 18711

1.

2.

- Vaststellen managementletter 2022 en bijbehorende ambtelijke3

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

£ '■
20577

De geannoteerde agenda van de Algemene Ledenvergadering van 
de VNG op 2 december 2022 als basis te laten dienen voor 
deelname van Bernheze aan deze vergadering.
Burgemeester M. Moorman volmacht te geven om de gemeente 
Bernheze te vertegenwoordigen tijdens de Algemene
Ledenvergadering van de VNG op 2 december 2022.

19690 - Voorbereiding Regiodag RNOB 1 december 2022
Kennis nemen van de geannoteerde (poho)agenda's van de regiodag 
Noord-oost-Brabant van 1 december 2022.

18251
reactie

1. Vaststellen van de reactie op de (concept) managementletter 2022 
van BDO Accountants.

2. Vaststellen van de Notitie Ter Informatie waarin de raad zal 
worden geïnformeerd over de Managementletter 2022 van BDO 
Accountants.

Tijd
Locatie



1 5969 - Vaststellen (Fraude)risicoanalyse 20224

3.

4.

19296 - Verhuur grond aan Stichting Instructiebad Heesch5

Besluiten om:

6 12455 - Duurzame pacht 2023 e.v.

Besluiten om:

1.

2.

3.

4.

Pagina 2

1.
2.

Geliberaliseerde pachtgronden te verpachten middels openbare 
inschrijving tenzij een pachter op basis van oude afspraken in 
aanmerking komt voor 1-op-l verpachting;
Aan de openbare inschrijving duurzaamheidsmaatregelen te 
koppelen die aansluiten bij de eco-regeling van het nieuwe 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;
De geliberaliseerde pachtgronden te verpachten met de 
verplichting een bloemrijke rand in te zaaien;
Bij l-op-1 verpachtingen geen pacht in rekening te brengen voor 
de oppervlakte waar een bloemrijke rand moet worden 
gerealiseerd;

Vaststellen van de (fraude)risicoanalyse gemeente Bernheze 2022. 
Aan het directieteam de opdracht geven om de aanbevelingen 
(fraude)risicoanalyse met de hoogste prioriteit voor 1 juli 2023 te 
hebben beantwoord en een tijdsplanning te maken voor de 
overige aanbevelingen (planning op te leveren uiterlijk 1 juli 
2023).
In te stemmen met de samenvatting (fraude)risicoanalyse 2022 en 
deze aan te bieden in de eerstvolgende Auditcommissie, waarbij 
we ook het hoofddocument (Fraude)risicoanalyse verstrekken. 
De (fraude)risicoanalyse 2022 verstrekken aan onze 
huisaccountant.

1. Een gedeelte van de percelen kadastraal bekend Heesch, sectie A 
nummers 6608 en 361 5, samen groot ongeveer 4.571 m2, 
gelegen aan de John F. Kennedystraat 58 in Heesch, te verhuren 
aan Stichting Instructiebad Heesch;

2. De bijgevoegde concept-huurovereenkomst vast te stellen.
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Vaststellen Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2022 - 2025 
gemeente Bernheze.

19256 - Vaststellen Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid Gemeente 
Bernheze 2022 - 2025

Het gebruik van chemische insecticiden, chemische fungiciden en 
kunstmest te verbieden en de verplichting op te leggen om het 
gewas mechanisch onder te werken zonder het vooraf dood te 
spuiten met glyfosaat;
De geliberaliseerde pachtgronden zoveel mogelijk aan een en 
dezelfde pachter te verpachten voor een periode van 2 jaar, met 
een mogelijkheid tot verlenging met 2x2 jaar mits dit in het 
kader van het Didam-arrest mogelijk is;
Een onafhankelijke partij jaarlijks steekproefsgewijs de bloemrijke 
randen te laten controleren;
In verband met bijzondere omstandigheden gemotiveerd 
afwijkingen van het beleid toe te staan in overleg met het college. 
De bijgevoegde notitie ter informatie voor de gemeenteraad vast 
te stellen.

Besluitenlijst vastgesteld in de vergadering van 6 december 2022 

De's^cretaris De burgemeester

Peggy Hurkmans


