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2017-012025 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 18 april 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-012105 
MO/Gekamm 

Pilot windhondenrenvereniging 
 
Windhondenrenvereniging GWRV heeft de afgelopen jaren 
moeilijke jaren gekend. Hierdoor is het voor GWRV moeilijk 
om het hoofd boven water te houden. Zij hebben aan de 
gemeente gevraagd om een huurverlaging.. 
 

Het college besluit: 
 
1. Het als de verantwoordelijkheid 
van Windhondenrenvereniging 
GWRV te zien om voor de 
toekomst levensvatbaar te zijn. Om 
die reden wordt geen medewerking 
verleend aan een verlaging van de 
huur en de voorgestelde pilot; 
2. Dat een aantal onderhouds-
werkzaamheden in de toekomst 
door de vereniging verricht moet 
gaan worden. 

   

2017-011494 
MO/Feabee 

Kadernota doorontwikkeling armoedebeleid 
 
ln de voorliggende kadernota wordt een doorontwikkeling 
van het huidige armoedebeleid voorgesteld door middel van 
een meerjarig actieplan. Door de decentralisaties van de 
Wmo 2015 en Jeugdhulp is er veel veranderd in het sociaal 
domein. Wanneer de 'wereld' verandert is het belangrijk dat 
wij ook onze systemen en onze manier van denken daarop 
aanpassen. Sterker nog, om te komen tot een duurzame 
inrichting van het sociale domein, moeten wij anticiperen op 
de toekomst. Het is niet langer dat armoede los gezien 
kan worden van andere zaken, zoals werkeloosheid, het 
gevoel buiten spel te staan en gezondheidsverlies. Wij zien 
dan ook mogelijkheden voor meer integraliteit en maatwerk 
voor onze inwoners. Dit is essentieel om het armoedebeleid 
duurzaam door te ontwikkelen. Ook onze partners van het 
armoedeplatform en het Cliënten Platform Minima zien 
deze ontwikkelingen en kansen. Zij hebben in de afgelopen 
periode dan ook concrete handreikingen gedaan voor wat 
betreft bijvoorbeeld de inhoud en uitvoering van enkele 
regelingen. Daarnaast willen wij het onderzoeksrapport van 
de Rekenkamercommissie aangrijpen als uitnodiging om 
het armoedebeleid verder uit te werken. 

Het college besluit het voorstel aan 
te houden.  
Het voorstel wordt nader besproken 
met de portefeuillehouder, onder 
andere over de optie om een 
zogenaamd Geldloket, zoals in de 
gemeente Amersfoort, in het leven 
te roepen. 
 

   

2017-004011 
PuZa/ 
Lohomb 

Omgevingsvergunning voor het rooien van een boom 
op het perceel Beneden Beekloop 15 Geldrop 
 
Eerder is de aanvraag omgevingsvergunning voor het 
rooien van een boom geweigerd. Tegen dit besluit is een 
bezwaarschrift ingediend. Dit collegevoorstel heeft 
betrekking op de heroverweging naar aanleiding van het 
bezwaarschrift. Voorgesteld wordt het eerdere besluit in 
te trekken en alsnog omgevingsvergunning te verlenen. 

Het college besluit het besluit tot 
weigering omgevíngsvergunning 
van 11 januari 2017 in te trekken en 
alsnog omgevingsvergunning te 
verlenen voor het rooien van een 
boom in de voortuin van Beneden 
Beekloop 15. 
 

   



2017-004765 
OS/Ligubb 

Bezwaarschrift gericht tegen het collegebesluit van 2 
februari 2017 (verzonden 7 februari 2017) in verband 
met geen ontheffing verlenen van de gesloten-
verklaring op een gedeelte van de weg Heiderschoor  
 
Op 3 maart 2015 is besloten de bezwaarmaker geen 
ontheffing te verlenen van de geslotenverklaring op een 
gedeelte van de weg Heiderschoor. Hij heeft als gevolg 
daarvan ook geen sleutel ontvangen van de daar 
aanwezige slagboom. Tegen dit besluit heeft de 
bezwaarmaker, na bezwaar en beroep, hoger beroep 
aangetekend. Deze zaak is nog in behandeling bij de Raad 
van State. De bezwaarmaker heeft bij brief van 4 januari 
2017 (verzonden 5 januari 2017) opnieuw verzocht om 
ontheffing van de geslotenverklaring en een bijbehorende 
sleutel. Bij besluit van 2 februari 2017 (verzonden 7 
februari 2017) is deze aanvraag afgewezen. Tegen dit 
besluit heeft de bezwaarmaker  per brief van 14 februari 
2017 (ontvangen op 16 februari 2017) bezwaar 
aangetekend. 

Het college besluit het 
bezwaarschrift ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te 
houden. 

   

2017-012013 
RU/Gahout 

Start procedure ontwerpbestemmingsplan 
Twekaterrein 
 
In juli 2016 is ingestemd met het stedenbouwkundig plan en 
de anterieure overeenkomst. Het stedenbouwkundig plan is 
een vertaling van de verkavelingstekening waar al eerder 
mee ingestemd was. Daarna is het plan gepresenteerd aan 
de raad en is een inloopavond voor omwonenden en 
geïnteresseerden georganiseerd. Tot grote veranderingen 
aan de plannen heeft dit niet geleid. Inmiddels is een 
ontwerpbestemmingsplan opgesteld. 

Het college besluit: 
 
1. Het ontwerpbestemmingsplan 
Twekaterrein gedurende 6 weken 
voor eenieder ter inzage te leggen. 
2. De gewenste beeldkwaliteit vast 
te leggen in een 
beeldkwaliteitsplan. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 18 april 2017 
 
Uitnodiging van Stichting De Tandeloze Tijd voor de 
A.F.Th. van der Heijden-wandeling op een nader te bepalen 
datum. 
Het college neemt de uitnodiging aan. 
 
Voorstelling Assepoester door jeugdspelers van Mierlo’s 
amateurtoneel op 12-13-14 mei 2017 in Patronaat Mierlo. 
Wethouder Verdouw neemt de uitnodiging aan. 

De lijst wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


