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  Aanwezig: de heer M. Jeucken, Loco-burgemeester en wethouder, de heer H. van de Laar, wethouder, 
de heer R. van Otterdijk, wethouder, de heer P. Looijmans, wethouder, de heer N.J.H. 
Scheltens, gemeentesecretaris, mevrouw D Schmalschläger, Burgemeester 

  Afwezig:  

 
 
  Datum: 14 mei 2019 
 

2019-019538 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 7 mei 2019 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld. 

   

2019-018716 
RU/shhass 

SGE visie op Wonen 
 
De samenwerking tussen de negen SGE 
gemeenten op het terrein van wonen heeft in 
oktober 2017 geresulteerd in het ‘Afsprakenkader 
Wonen 2017, Aantrekkelijke woonmilieus in 
Stedelijk Gebied Eindhoven’. Deze notitie heeft de 
raad eind 2017 vastgesteld. Hierin is onder andere 
afgesproken samen toe te werken naar een 
regionale visie op wonen. Deze afspraak is 
vervolgens ook opgenomen in de 
Samenwerkingsagenda 2018-2025. De Visie op 
Wonen vormt een visionair kader voor wonen in 
het Stedelijk Gebied Eindhoven. Gemeenten 
werken hierin enerzijds samen als ware zij één 
gemeente, maar vervullen anderzijds daarbij hun 
eigen rol, en geven actief verder invulling aan de 
visie op lokaal niveau. 

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met de SGE Visie op 

Wonen; 
2. De SGE Visie op Wonen ter 

vaststelling voor te leggen aan de 
raad. 

   

2019-016307 
OS/magofe 

Beslissing op bezwaar Vereniging De 
Hollandsche Molen 
 
Bij brief van 8 april 2019 heeft de “Vereniging de 
Hollandsche Molen” bezwaar ingediend tegen het 
besluit van 26 februari 2019 (verzonden 4 maart 
2019) om een omgevingsvergunning te verlenen 
voor het oprichten van een appartementengebouw 
met parkeergarage en kantoor op de hoek 
Bogardeind-Laarstraat. Hierbij wordt op dit 
bezwaar beslist. 

Het college besluit het bezwaar niet-
ontvankelijk te verklaren.  
  

   

 "Keek op de week"  

   

2019-021119 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 14 mei 2019 

 

   

2019-021119 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 14 mei 
2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Sluiting  
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