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Ruimte B&W-kamer

Toelichting

2

18029 - Vaststellen bestemmingsplan 'Craafsebaan 29, Heesch'3

2. De gemeenteraad voorstellen:

c. Voor het onder 2b. vastgestelde plan, geen exploitatieplan vast 
te stellen.

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

a. In te stemmen met de nota van zienswijzen "Graafsebaan 29, 
Heesch" en hiermee zienswijze 1 ontvankelijk te verklaren en 
zienswijze 1 gedeeltelijk gegrond te verklaren;

19742 - Aanvraag impulsregeling klimaatadaptatie

Aanvragen van de cofinanciering uit de nationale Impulsregeling 
klimaatadaptatie via de watersamenwerking As50 + .

b. Het bestemmingsplan “Graafsebaan 29, Heeschee" met IMRO-
IDN NL.IMRO.1 721 .BPGraafsebaan29HSC-vgO 1, waarmee de 
vestiging van een kinderdagverblijf voor maximaal 16 kinderen 
wordt mogelijk gemaakt, gewijzigd vast te stellen;

1. Hogere grenswaarden vast te stellen in het kader van de Wet 
geluidhinder voor het kinderdagverblijf in het plangebied van 
bestemmingsplan ‘Graafsebaan 29, Heesch’.
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Tijd

Locatie



4 20509 - Dienstverleningsovereenkomst 2023 De Maashorst

1.

2.

3.

5 20516 - Uitvoering duurzame pacht 2023 e.v.
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19274 - Voteren krediet vooronderzoek renovatie/nieuwbouw BS Op Weg 
Vorstenbosch

18434 - Beslissing op bezwaarschriften beëindigen woonerffunctie aan 
de Kerkhoflaan te Nistelrode

De bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren conform het 
advies van de commissie Bezwaarschriften.

Beschikbaar stellen van het krediet ‘Nieuwbouw/renovatie basisschool Op 
Weg Vorstenbosch (incl. BENG (bijna energieneutrale gebouwen): 
Voorbereidingskosten 2022' ad € 100.000,-.

1. Bij de uitvoering van de uitgifte van grond in geliberaliseerde 
pacht geringe afwijkingen van het beleid te mandateren aan de 
teamcoach Ruimtelijke ordening met ondermandaat aan de 
medewerker team Ruimtelijke ordening, waarbij deze in 
moeilijke- of twijfelgevallen vooraf overleg pleegt met de 
portefeuillehouder.

2. De bijgevoegde aangepaste notitie ter informatie voor de 
gemeenteraad vast te stellen.

Besluitenlijst vastgesteld in de vergadering van 1 3 december 2022 

De secretaris De burgemeester

In principe in te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst 
(DVO) en Producten- en dienstencatalogus (PDC) De Maashorst 
2023.
Het definitieve besluit hierover te nemen na consulatie van de 
gemeenteraad.
De notitie ter opiniërende bespreking over de DVO en PDC De 
Maashorst 2023 vast te stellen en ter consultatie voor te leggen 
aan de gemeenteraad.


