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Het Ven

Toelichting

1

21208 - Medewerkersportaal thuiswerkvoorzieningen2

2. Een krediet beschikbaar stellen van € 1 50.000,-.

20272 - Vaststellen wijzigingsplan 'Zwarte Molen, Wijziging Fase 4*3

2. Geen exploitatieplan vaststellen.

3. Af te wijken van het inkoopbeleid en te gunnen aan Health2Work via 
een enkelvoudige onderhandse procedure.

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

1. Het wijzigingsplan ‘Zwarte Molen 2, wijziging fase 4’ met plan-IDN 
NL.IMRO.1 721 .WPZwMolenfs4NTR-VG01, waarmee maximaal 47 
woningen in het zuiden van het plangebied ‘Zwarte Molen 2, 
Nistelrode’ kunnen worden gerealiseerd, vast te stellen.

19736 - Opvang asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen

Vaststellen Notitie ter Informatie over de opvang asielzoekers en 
Oekraïense vluchtelingen.

1. Het leveren van thuiswerkvoorzieningen via een medewerkersportaal te 
gunnen aan Health2Work.

Tijd

Locatie



4

5 20987 - Vaststellen interne controleplan 2023

1. Het interne controleplan 2023 vaststellen.

2. De bijbehorende werklijsten (bijlagendeel) voor kennisgeving aannemen.

6 22010 - Definitief verlenen uitsluitend recht
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4. Kennisnemen van het communicatietraject met betrekking tot het KCC, 
afvalkalender, fysieke en digitale containermanagement.

2. Vaststellen overeenkomst inzameling huishoudelijk afval gemeente 
Bernheze met de gemeente ’s-Hertogenbosch waarin is opgenomen:
a. Het uitvoeringsprotocol Afvalinzameling Gemeente Bernheze;
b. De Overeenkomst Inzameling Huishoudelijk Afval gemeente 

Bernheze;
c. De tarieven die gekoppeld zijn aan dienstverleningsovereenkomst 

Gemeente Bernheze 2023.

3. Kennisnemen van de budget neutrale consequenties van het ook 
uitbesteden van het containermanagement en de mutaties verwerken 
in de afvalbegroting over 2023.

20875 - Raadsinformatie Plan van aanpak ecologische verbindingszones 

De notitie ter informatie Plan van aanpak ecologische verbindingszones 
gemeente Bernheze 2022 vast te stellen.

1. Vaststellen uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening met onder meer:
a. Het verlenen van een uitsluitend recht aan de gemeente 

's-Hertogenbosch voor de inzameling van de huishoudelijke 
afvalstoffen binnen de gemeente Bernheze;

b. De formele vastlegging van de regels met betrekking tot de 
inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen.

20900 - Principemedewerking nieuwe paardenstal Muggenhoek 1

Principemedewerking verlenen aan de bouw van een nieuwe paardenstal 
op de locatie Muggenhoek 1.



20368 - Stimuleringsregeling Landschap 2020-20238

4. De NTI over de Stimuleringsregeling Landschap vast te stellen.
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Marieke Moorman
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3. De beleidsmedewerkster groen natuur en landschap te mandateren om 
deze wijziging te regelen met de provincie.

2. Agrariërs die investeren in een EVZ, de mogelijkheid te bieden om 
gebruik te maken van een functiewijzigingsvergoeding en/of 
beheervergoeding.

21988 - Investeringsbijdrage publiekskoepel sterrenwacht Halley

Het krediet ad € 35.000,- voor de Publiekskoepel Sterrenwacht Halley 
opgenomen in investeringsplan 2022, te voteren en beschikbaar te 
stellen aan de stichting sterrenwacht Halley.

21 557 - NTI college gunning WRM De Erven fase 2

De resultaten van de aanbesteding van het project woonrijp maken 

De Erven fase 2.

1. Onze inzet van de Stimuleringsregeling Landschap aan te vullen met 

€ 50.000,-.

Besluitenlijst vastgesteld in de vergadering van 10 januari 2023 
De secretaris De burgemeester

’eggy Hurkmans


