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22223 - Verzoek eenmalige subsidie lokale omroep DTV/Maaslandfm2

De raad voorstellen:

23434 - Bestemmingsplan Vergaertweg 4, Heesch3

De gemeenteraad voorstellen om:

23995 - Regioplan opvang asielzoekers, Oekraïners en huisvesting 
vergunninghouders

Aanwezig:
Burgemeester Marieke Moorman

Wethouders Edwin Daandels / Rien Wijdeven / Maarten Everling / Marius Tielemans 
Gemeentesecretaris Peggy Hurkmans
Bestuursadviseur Sylvie Jansen

1. Vast te stellen de notitie ter informatie voor de gemeenteraad met 
als bijlage het Regioplan opvang asielzoekers, Oekraïners en 
huisvesting vergunninghouders van december 2022.

2. Het Regioplan voor wat betreft het aandeel Bernheze uit te voeren.

1. Het bestemmingsplan ‘Vergaertweg 4, Heesch’ met IMRO-IDN
NL.IMRO. 1 721 .BPVergaertweg4H-vg01 vast te stellen;

2. Voor het onder 1. vastgestelde plan, geen exploitatieplan vast te 
stellen.

1. In te stemmen met een eenmalige bijdrage van € 25.000,- in
2023 en € 25.000 in 2024 voor de lokale omroep 
DTV/Maaslandfm;

2. Deze bijdrage ten laste brengen van de Reserve nog nader te 
bestemmen.

24792
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23624 - Vaststellen uitgangspunten actualisatie bouwgrondexploitaties 
jaarrekening 2022

1. Vaststellen van de volgende uitgangspunten voor de herziening 
van de grondexploitaties per 1 januari 2023
* Rente: 1,46% op jaarbasis;
* Disconteringsvoet: 1,46% op jaarbasis;
* Kostenstijging: 3% per jaar; met een éénmalige inhaalindexering 

van 5%;
* Opbrengstenstijging: indexering van 1% per jaar.

2. Instemmen met het maken van voorbereidingskosten met 
terugwerkende kracht tot I januari 2022 voor de volgende 
facilitaire projecten:
* Den Berg (Heesch),
* Achterstraat-Delst (Nistelrode),
* Hommelsedijk-Nobisweg (Heeswijk-Dinther),
* Donzei 27 en Hoogbroeksesteeg (Nistelrode),
* Oude Veghelsedijk 22 (Vorstenbosch),
* Graafsebaan ong. naast 22 (Heesch),
* Kerkweg 2 (Heesch),
* Landgoed het Celeer (Heeswijk-Dinther),
* Loo 37 (Nistelrode),
* Plein 1969 - 82 (Heeswijk-Dinther),
* Hommelse Hoeve 2 (Heeswijk-Dinther),
* Gouverneursweg ong. nabij IA (Heeswijk-Dinther),
* Kerkstraat 3 (Heesch),
* De Bleken 4 (Heeswijk-Dinther),
* Landgoed Bernehoeve (Heeswijk-Dinther),
* Broekhoek 52 / Cereslaan 2 (Heesch),
* Lmiedijk 5 en Hazelbergsestraat 2B (Heeswijk-Dinther),
* Abdijstraat 11-13 (Heeswijk-Dinther),
* Kasteellaan 2/4 (Heesch),
* Loosbroeksestraat 12 (Heesch),
* Schaapsdijk IA (Loosbroek),
* Maasstraat ong. nabij 8 (Heesch),
* Teerlingstraat - Lariestraat (Heeswijk-Dinther),
* Laverdonk 9a (Heeswijk-Dinther),
* Lange Kruisdelstraat 5C (Heeswijk-Dinther),
* Laar 66 (Nistelrode) &
* Brouwersstraat 2A (Heeswijk-Dinther).



22326 - Ontwerp bestemmingsplan 'Cereslaan-West'6
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2.
3.

* Er is sprake van twee typen schoolgebouwen reguliere 
schoolgebouwen (A) en brede scholen (B). In reguliere 
schoolgebouwen wordt het schoolbestuur verhuurder van de 
(onderwijs-)ruimten. In brede scholen blijft de gemeente 
verhuurder van ruimten, waar de gemeente tijdens de 
nieuwbouw extra capaciteit heeft gerealiseerd.

De raad te adviseren een positieve zienswijze te geven op de concept 
Kadernota 2024 van het Brabants Historische Informatie Centrum (BHIC).

* De gemeente moet toestemming geven voor de verhuur van een 
ruimte. De aanvraag voor verhuur wordt getoetst aan de hand 
van een toetsingskader.

Daarnaast de raad te adviseren het verzoek van het BHIC aan het Rijk om 
de stijgende energiekosten (deels) te compenseren te ondersteunen.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Cereslaan-West’ met plan-IDN
NL.IMRO.1 721 .BPCeresInwestH-OWOl, waarmee het
bedrijventerrein Cereslaan-West wordt uitgebreid met ca. 4,3 ha 
uitgeefbaar bedrijventerrein, voor een periode van zes weken ter 
inzage te leggen.
Besluiten dat er geen milieueffectrapport noodzakelijk is.
De bijgevoegde NTI vast te stellen.

22808 - Zienswijze kadernota Brabants Historisch Informatie Centrum 
(BHIC) 2024

1. Vaststellen van het Verhuurbeleid Onderwijshuisvesting Primair 
Onderwijs Bernheze 2023. Dit beleid geeft schoolbesturen, 
huurders en de gemeente kaders bij de verhuur van
onderwijsruimten in schoolgebouwen van het primair onderwijs. 
De belangrijkste punten zijn:

20564 - Verhuurbeleid Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs Bernheze
2023
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10 22809 - Consultatiefase regionale kaders Wmo 2024-2028
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Aan de gemeenteraad voor te stellen een positieve zienswijze te geven op 
het voorgenomen besluit tot wijziging van Centrumregeling Jeugdhulp 
Noordoost Brabant 2024.

* Bij de verhuur van ruimten hanteert het schoolbestuur een vaste 
huurprijs van € 98,77 per m2 per jaar (prijspeil 01-01-2023), 
deze is voor alle scholen gelijk. De huurinkomsten moet het 
schoolbestuur besteden aan de in het verhuurbeleid 
omschreven zaken, zoals het verbeteren van de energie- en 
exploitatieprestaties of verduurzammg.

22268 - Voorgenomen besluit wijziging centrumregeling Jeugd
Noordoost Brabant 2024

2. Het Verhuurbeleid per 1 januari 2023 in te laten gaan en de 
schoolbesturen een overgangsperiode van 2 jaar te geven om 
bestaande contracten in te passen in het nieuwe verhuurbeleid.

3. De vermindering van de huuropbrengsten, gecorrigeerd met de 
verwachte exploitatiekosten, ad. € 1 3.382,- ten laste te brengen 
van de post onvoorzien 2023. De structurele consequenties 
verwerken we in de kadernota 2024 - 2027.

2. De Adviesraad Sociaal Domein de gelegenheid te geven advies uit 
te brengen over de Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost- 
Oost, Beleidskader Wmo Brabant Noordoost-Oost, Koersdocument 
Inwoners met psychische kwetsbaarheid en Inkoopplan Wmo 
Brabant Noordoost-Oost.

I. Aan de raad voor te stellen om:
1. Een positieve zienswijze te geven over de consultatieversie 

van de Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-Oost;
2. Een positieve zienswijze te geven op de consultatieversies 

van het:
a. Beleidskader Wmo Brabant Noordoost-Oost;
b. Koersdocument Inwoners met psychische kwetsbaarheid,
c. Inkoopplan Wmo Brabant Noordoost-Oost.
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De burgemeester

Marieke Moorman
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21296 - Begroting 2023 Lokaal accent en plustaken CCD Hart voor 
Brabant

3. Via de regionale inkooporganisatie Wmo de gecontracteerde 
zorgaanbieders Wmo de gelegenheid te geven te reageren op de 
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-Oost, Beleidskader 
Wmo Brabant Noordoost-Oost, Koersdocument Inwoners met 
psychische kwetsbaarheid en Inkoopplan Wmo Brabant
Noordoost-Oost.

Aan de CCD Hart voor Brabant voor het lokaal accent en de 
plustaken voor 2023 een subsidie van € 280.479,- beschikbaar te 
stellen.
Niet in te stemmen met de uitvoering van trajecten Voorzorg van 
€ 32.000,- welke zijn opgenomen in de begroting.
De notitie ter informatie voor de gemeenteraad over de subsidie 
aan de CCD Hart van Brabant voor de lokaal accent en plustaken 
vast te stellen.

23245 - Toekennen straatnaam Weijenhof Nistelrode

Vaststellen van de straatnaam Weijenhof bij plan Weijen 60-62 
Nistelrode.

Besluitenlijst vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2023 
De secretaris

.9 A

Peggy Hurkmans


