
Besluitenlijst Collegevergadering
Datum 24-01-2023

9:00 - 12:00

Ruimte B&W-kamer

Toelichting
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22744 - Uitvoeringsprogramma VTH 20234

2.

3.

4.

24043 - Vaststellen bestemmingsplan Dintherseweg ong. naast 2 in 
Nistelrode

Aanwezig:
Burgemeester Marieke Moorman
Wethouders Edwin Daandels / Rien Wijdeven / Maarten Everling / Marius Tielemans
Loco-gemeentesecretans Heleen Steneker
Bestuursadviseur Sylvie Jansen

Het uitvoeringsprogramma VTH 2023, gemeente Bernheze vast te 
stellen.
In te stemmen met het uitvoeringsprogramma 2023 van de 
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).
Kennis te nemen van het Brabantbrede Rapport Klachten & 
Meldingen 2022.
Vast te stellen de Notitie ter informatie (NTI) voor de 
gemeenteraad met het uitvoeringsprogramma VTH 2023, 
gemeente Bernheze, het toezichtsoordeel IBT 2022 
omgevingsrecht en het Brabantbrede Rapport Klachten &
Meldingen 2022.

1. De gemeenteraad voorstellen
a. Het bestemmingsplan ‘Dintherseweg ong. naast 2 in Nistelrode" 

met IMRO-IDN NL.IMRO.1 721 .BPDintherseweg2NTR-vg01 
ongewijzigd vast te stellen.

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

2. Hogere grenswaarden vast te stellen in het kader van de Wet 
geluidhinder voor de woningen in het plangebied van
bestemmingsplan ‘Dintherseweg ong. naast in Nistelrode'.

Tijd

Locatie

25305



5 22989 - Aanwending Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR) IBN

6 1 5305 - Start onteigeningsprocedure Heeswijkse Akkers

De gemeenteraad voorstellen om
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211 84 - Kadernota 2024 Gemeenschappelijke regeling ODBN

De gemeenteraad voor te stellen een positieve zienswijze te geven op de 
Kadernota 2024 van de ODBN.

1. In te stemmen met de inzet van de algemene gemeentelijke 
reserve IBN (AGR) voor de periode van 1-1 -2023 t/m 31 -1 2-2023 
voor een bedrag van € 33.888,- incl. btw t.b.v. ondersteunende 
taken bij applicatiebeheer openbare ruimte.

2. In te stemmen met de inzet van de algemene gemeentelijke 
reserve IBN (AGR) voor de periode van 1-1-2023 t/m 31-12-2023 
voor een bedrag van € 46.475,- incl. btw t.b.v. ondersteuning 
team beheer buitendienst.

1. De Kroon (door tussenkomst van de Minister voor
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) te verzoeken ten name 
van de gemeente Bernheze, in het belang van de ruimtelijke 
ontwikkeling en/of de volkshuisvesting (ingevolge artikel 77
Onteigeningswet), ter onteigening aan te wijzen de percelen zoals 
vermeld op de bij dit besluit behorende en als zodanig te 
waarmerken grondtekenmg en lijst met de te onteigenen 
onroerende zaken en rechten, ten behoeve van de uitvoering van 
het bestemmingsplan “Heeswijkse Akkers”, specifiek ten behoeve 
van de bestemmingen Wonen, Tuin, Groen en Verkeer,

2. De uitvoering van het onder 1 genoemde besluit (ingevolge artikel
1 56 Gemeentewet) over te dragen aan het college van 
burgemeester en wethouders, inclusief:
a. De bevoegdheid tot het verbeteren en aanvullen van het 

verzoekbesluit.
b. De bevoegdheid om gedurende de procedure de Kroon te 

verzoeken bij overeenstemming de onteigening te beëindigen.
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secretaris

*
rieke MoormanPeggy Hurkmans
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23394 - Kadernota 2024 Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig 
collectief vervoer Brabant Noordoost

Aan de gemeenteraad voorstellen:
Een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2024 van de 
gemeenschappelijke regeling kleinschalig collectief vervoer Brabant
Noordoost.

24783 - Verruiming vermogensnorm kwijtschelding BSOB

Vast te stellen de notitie ter informatie over de verruiming 
vermogensnorm kwijtschelding BSOB.

Besluitenlijst vastgesteld in de vergadering van 31 januari 2023

De burgemeester
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