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2018-012478 
OS/Anfran 

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W 
op 24 april 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2018-008188 
RU/pevers 

gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'De 
Jonkvrouw' 
 
Het ontwerp-bestemmingsplan ‘De Jonkvrouw’ heeft 
met ingang van 2 november 2017 gedurende zes 
weken ter inzage gelegen met de mogelijkheid tot het 
indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad. Een 
twaalftal schriftelijke zienswijzen is ingediend. De 
ingediende zienswijzen zijn in de Nota Zienswijzen 
van commentaar voorzien. Sommige zienswijzen 
hebben geleid tot een wijziging van ondergeschikte 
betekenis in de plantoelichting en planregels. 
Daarnaast is een paragraaf in de plantoelichting 
opgenomen over de Milieu Effect Rapportage. In 
verband hiermee dient het bestemmingsplan 
gewijzigd vastgesteld te worden. In het raadsvoorstel 
zijn de motivering, kanttekeningen etc. expliciet 
vermeld. Om herhalingen te voorkomen wordt 
verwezen naar de inhoud van dat raadsvoorstel. 

Het college besluit in te stemmen met 
het raadsvoorstel tot gewijzigde 
vaststelling van het bestemmingsplan 
‘De Jonkvrouw’. 

   

2018-010258 
RU/gahout 

Pilot oprichten mantelzorgwoning op het adres 
Sluisstraat 9 in Geldrop 
 
De bewoners van het pand Sluisstraat 9 willen graag 
mantelzorg bieden aan hun zorgbehoevende 
(schoon)vader. Om dit te kunnen doen is de bouw 
van een mantelzorgvoorziening in de achtertuin 
nodig. De grenzen van het bestemmingsplan worden 
daarbij overschreden. Afgewogen moet worden of 
ruimte geboden kan worden om mee te werken aan 
dit verzoek. Ook is het de vraag hoe omgegaan moet 
worden met deze ruimte als de zorgbehoefte er niet 
meer is. Het verzoek leent zich als gevolg van deze 
vragen goed om als pilot te kunnen dienen. 

Het college besluit: 
1 Medewerking te verlenen aan het 

principeverzoek voor het oprichten 
van een mantelzorgvoorziening met 
een maximale nokhoogte van 5 
meter; 

2 Het verlenen van medewerking aan 
te merken als pilot en deze pilot de 
komende jaren monitoren. 

   

2018-009496 
MO/maleuk 

Subsidie aanvraag klassikale lessen "Zit met Pit"  
 
Doordat kinderen op school en thuis veel zitten en 
vaak in een verkeerde houding (bijv. tijdens het 

Het college besluit: 
1. Voor het lesprogramma “Zit met Pit” 

een bedrag beschikbaar te stellen 
van € 250,- per deelnemende 



  

 blad 2 van 3 

televisie kijken en het gebruik van tablet en telefoon), 
heeft 40% van de 8 – 18 jarigen al een rug 
vergelijkbaar met de rug van een 50 jarige. Deze 
verontrustende ontwikkeling heeft geleid tot de 
preventieve ontwikkeling van een lesprogramma voor 
kinderen vanaf groep 5 gericht op het aanleren van 
een goede houding en een gezonde balans tussen 
zitten en bewegen. 

school (maximaal 10 scholen dus 
€ 2.500,-) en de kosten voor de 
lesboekjes à € 2,50 per stuk aan de 
scholen te laten. 

2. Het bedrag van maximaal € 2.500,- 
ten laste te brengen van de post 
FCL 6714000 gedekt uit de bijdrage 
van het ministerie voor het project 
“Gezond in …”. 

   

2018-012958 
MO/hidari 

Logeren Jeugd 
 
Per 1 januari 2018 is de nieuwe Producten Diensten 
Catalogus voor Jeugdhulp en Wmo begeleiding 
ingegaan. Naar aanleiding van signalen van 
zorgaanbieders en een analyse blijkt aanpassing van 
het product Logeren Jeugd noodzakelijk. Voorgesteld 
wordt zowel het tarief voor dit product als de 
productbeschrijving in de PDC aan te passen. 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het aanscherpen 

van de productbeschrijving Logeren 
Jeugd. 

2. In te stemmen met het verhogen 
van het tarief Logeren Jeugd van € 
135,- naar € 193,75. 

   

2018-002725 
OS/yvviss 

Beslissing op bezwaar  
 
Op 3 november 2017 heeft Ter Wisch Advocatuur & 
Mediation verzocht om persoonsgegevens uit de 
Basisregistratie Personen (BRP) van reclamant. Bij 
beschikking van 22 november 2017 is besloten de 
gevraagde gegevens te verstrekken. Tegen dit 
besluit heeft reclamant tijdig een bezwaarschrift 
ingediend. Het bezwaarschrift is in handen gesteld 
van de commissie voor bezwaarschriften (hierna te 
noemen: commissie). Op 9 april 2018 heeft de 
commissie het bezwaarschrift behandeld en zijn 
reclamant en college in de gelegenheid gesteld te 
worden gehoord. Van de hoorzitting is verslag 
gemaakt. 

Het college besluit het bezwaarschrift 
ontvankelijk en gegrond te verklaren. 

   

2018-001568 
OS/yvviss 

Beslissing op bezwaar  
 
Bij beschikking van 19 december 2017 (verzonden 
20 december 2017) is de aanvraag van TTV 
Unicum voor subsidie ten bedrage van € 19.747 voor 
een viertal energiebesparende maatregelen 
gedeeltelijk geweigerd. Aan TTV Unicum is voor het 
installeren van een nieuwe warmtepomp boiler en 
na-isolatie van de spouwmuren een subsidie 
verleend van maximaal € 4.047,63. Het onderdeel 
van de aanvraag van TTV Unicum dat ziet op het 
vervangen van de bestaande verlichting en het 
installeren van stralingspanelen, is door u 
geweigerd. Tegen dit besluit heeft TTV Unicum tijdig 
een bezwaarschrift ingediend. Op 9 april 2018 heeft 
de commissie bezwaarschriften het bezwaarschrift 
behandeld en zijn reclamante en college in de 
gelegenheid gesteld te worden gehoord. Van de 
hoorzitting is verslag gemaakt. 

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

   

 "Keek op de week"  



  

 blad 3 van 3 

   

2018-013161 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 1 mei 2018  
 

Het overzicht representatie wordt, met 
inachtneming van enkele wijzigingen, 
ter kennisgeving aangenomen.  

   

2018-013161 
OS/ 

Uitnodigingen te bespreking in B&W-vergadering 
d.d. 1 mei 2018 

 

   

 Sluiting  

   

 


