
Besluitenlijst Collegevergadering
13-12-2022Datum

9:00 - 12:00

Toelichting

1

21092 - Drie toekomstscenario's voor Bernheze in 20402
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20378 - Onderzoek rekenkamercommissie invoering Omgevingswet 

Vaststellen van de ambtelijke en bestuurlijke reactie op het 
rekenkameronderzoek "Invoering Omgevingswet gemeente Bernheze" 
waarin:
• We ons herkennen in de conclusies en deze volledig overnemen;
• We ons herkennen in de aanbevelingen en nemen deze volledig over 

met een iets andere aanpak bij aanbeveling 4. In lijn met deze 
aanbeveling staan we een gefaseerde aanpak voor, waarin de integrale 
evaluatie plaatsvindt (1) kort na inwerkingtreding Omgevingswet, of (2) 
bij beëindigen van het programma Omgevingswet eerder dan
de inwerkingtredingsdatum Omgevingswet.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) aan te passen conform 
de nota van zienswijzen.
De aangepaste NRD te integreren in de tussenrapportage ‘drie 
toekomstscenario’s voor Bernheze in 2040'.
De tussenrapportage ‘drie toekomstscenario’s voor Bernheze in 
2040’ vrij te geven voor het opstellen van een omgevings- 
effectrapportage en de tussenrapportage openbaar te maken. 
Samen met partnerorganisaties de 4e fase Omgevingsvisie op te 
starten en samen met deze partners een omgevingsconvenant op 
te stellen.

Abdij van Berne, Bernekringzaal Heeswijk-Dinther

Aanwezig:
Burgemeester Marieke Moorman
Wethouders Edwin Daandels / Rien Wijdeven / Maarten Everling / Marius Tielemans
Gemeentesecretaris Peggy Hurkmans
Bestuursadviseur Hans Brouwer
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3 20471 - Actualisering normen- en toetsingskader rechtmatigheid 2022
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Peggy Hurkmans Marieke Moor/nan
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De notitie ter informatie Toekomstscenario’s Omgevingsvisie & 
NRD vast te stellen.

Het normen- en toetsingskader jaarrekeningcontrole 2022 
vaststellen.
De notitie ter informatie 'Actualisering normen- en toetsingskader 
rechtmatigheid 2022’ met de bijbehorende twee bijlagen 
vaststellen en deze beschikbaar stellen aan de gemeenteraad.

Besluitenlijst vastgesteld in de vergadering van 20 december 2022 

De secretaris De burgemeester

Het basispakket, de dienstverlening die alle gemeenten in het 
kader van het voor onbepaalde tijd afgesproken partnership 
gemeenten-IBN bij IBN afnemen, in 2023 en 2024 alleen aan te 
passen op het punt van de aanpak voor jongeren.
In te stemmen met de 8 acties zoals geformuleerd in hoofdstuk 3 
van de evaluatie en het voorstel voor 2023 en 2024.
In te stemmen met de nieuwe lumpsumbijdrage aan IBN van 
€ 192.293,- voor 2023 en € 214.1 57,- voor 2024. 
Een uitvoerend projectleider partnership aan te stellen voor de 
jaren 2023 en 2024 en deze kosten ad € 5.808,- te betalen uit de 
ACR middelen.
De gemeenteraad informeren over het partnership met de NTI: 
Evaluatie partnership en doorkijk naar 2023-2024.

20184 - Evaluatie en voorstel voor 2023 en 2024 partnership gemeenten 
en IBN


