
BESLUITEN VOOR DE VERGADERING 
VAN HET COLLEGE VAN  
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

 

 
 
Aanwezig:  mevrouw R. Hoekman, mevrouw M. Verdouw en de heer M. Jeucken, allen wethouder 

de heer B. Link, burgemeester, de heer J. van Vlerken, secretaris 

 

Datum: 30 mei 2017 
 

2017-015444 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 23 mei 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2016-029138 
RU/Clterl 

Beeldkwaliteitplan Luchen Noord deelgebied 2 
 
Als gevolg van de ontwikkelingen in het plan Luchen zijn er 
per “bouwfase” afzonderlijke beeldkwaliteitsplannen 
gemaakt. Luchen Noord maakt net als Luchen fase 2 
onderdeel van Deelgebied 2. De locatie grenst aan de wijk 
Luchen fase 2. Een groot deel van de wijk is reeds 
gebouwd of in aanbouw. De woningen sluiten aan op een 
dorpse architectuur met een moderne/hedendaagse 
uitstraling. Luchen Noord vormt straks de noordwestelijke 
begrenzing van de wijk Luchen. Luchen Noord grenst aan 
de noordzijde aan het Eindhovens kanaal, in het westen en 
zuiden vormt een agrarisch perceel de begrenzing en aan 
de oostzijde vormt Luchen fase 2b de grens. In dit deel 
wordt ook de verbinding gemaakt tussen Luchen fase 2b en 
Luchen Noord. 

Het college besluit: 
 
1. Het Beeldkwaliteitsplan Luchen 
Noord deelgebied 2 vast te stellen; 
2. Het Beeldkwaliteitsplan Luchen 
Noord deelgebied 2 vrij te geven 
voor inspraak. 

   

2017-014638 
MO/Halies 

Aanleg Calisthenicsplek Geldrop 
 
Begin 2015 is er, in samenwerking met een aantal 
jongeren, een Calisthenics plek gerealiseerd in Mierlo. Dit 
heeft een groep jongeren in Geldrop geïnspireerd en zij 
hebben ons gevraagd of wij een Calisthenics plek willen 
aanleggen in Geldrop.  
 

Het college besluit: 
 
1. Een principebesluit te nemen om 
in te stemmen met de aanleg van 
een Calisthenics plek in Geldrop; 
2. Als locatie hiervoor het terrein 
nabij de Smelen grenzend aan de 
Gimli aan te wijzen; 
3. De kosten van de aanleg van 
een Calisthenics plek te begroten 
op € 20.000,00; 
4. De omwonenden te informeren 
over het principebesluít via een 
communicatietraject; 
5. Na afronding van het 
communicatie- traject een definitief 
besluit te nemen. 
6. Het college vraagt zich af of de 
kosten wel gedekt kunnen/moeten 
worden uit de voorziening wonen. 
Hierover een nader advies aan het 
college. 

   

2017-015217 
MO/Hidaru 

Contracteríng Sensoor, de Kindertelefoon en 
Vertrouwenswerk Jeugd (AKJ) 
 
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot 
aantal taken in het sociaal domein. De VNG is door de 
leden gemandateerd een aantal taken daarvan tijdelijk uit te 
(laten) voeren. Tijdens de algemene ledenvergadering van 
8 juni 2016 is afgesproken dat de VNG met ingang van 
2018 zal stoppen met de uitvoering en financiering van 
deze taken. Drie van deze taken vragen nu bijzondere 
aandacht: de Kindertelefoon, Luisterend Oor en het 
Vertrouwenswerk Jeugd. 

Het college besluit in te stemmen 
met de standaardovereenkomst 
met Sensoor, de Kindertelefoon en 
met Vertrouwenswerk Jeugd. 
 



   

2017-015324 
MO/Anman-
Erdirk 

Concept kadernota herijken subsidiebeleid vrijgeven 
voor advies 
 
Voordat de concept kadernota in procedure wordt gebracht, 
zal deze conform procedure ter advisering worden 
aangeboden aan de 
Wmo-raad. Hiervoor dient deze eerst te worden 
vrijgegeven. De concept kadernota bevat een eerste aanzet 
om te komen tot een nieuw subsidiebeleid, met een 
bijbehorend procesvoorstel.. 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de 
concept-kadernota Herijken 
Subsidiebeleid 2017. 
2. De concept-kadernota zal eerst 
nog worden gepresenteerd aan het 
college en de Leefkamer alvorens 
deze om advies wordt vrijgegeven 
aan de WMO-raad. 

   

2017-012845 
DD/Haven 

Definitieve vaststelling regeling beeldschermbril 
 
Op basis van de ARBO wetgeving heeft de werkgever een 
aantal verplichtingen met betrekking tot beeldscherm-
werkzaamheden. Eén van de aspecten die opgenomen is in 
de wetgeving betreft dat de medewerker in de gelegenheid 
gesteld moet worden een onderzoek te ondergaan gericht 
op ogen en gezichtsvermogen. Wanneer uit onderzoek 
blijkt dat een beeldschermbril noodzakelijk is, dan dient 
deze voorziening door de werkgever te worden verstrekt. In 
dat kader is een conceptregeling opgesteld met daarin 
opgenomen de procedure, vergoeding en overige 
afspraken. Deze regeling is besproken met de OR en zij 
heeft daarmee ingestemd. De andere Dommelvallei 
organisaties hebben een vergelijkbare regeling 
vastgesteld. 

Het college besluit de regeling 
beeldschermbril definitief vast te 
stellen  en de ingangsdatum  te 
bepalen op 1 mei 2017. 
 

   

2017-014223 
OS/Bebrug 

Verzoek om handhaving ZLTO tegen illegale situaties 
op het perceel Eendenpoel 8 in Mierlo 
 
Van de ZLTO hebben wij op 13 februari 2017 namens de 
bewoner van Eendenpoel 7 in Mierlo, een verzoek om 
handhaving ontvangen wegens het niet nakomen van 
verplichtingen als vastgelegd in het bestemmingsplan 
'Eendenpoel I Mierlo' door Adriaans V.O.F. op het 
perceel Eendenpoel 8 in Mierlo. Het verzoek richt zich op 
de aanwezigheid van: een varkensstal, een sleufsilo, de 
noordelijke opslagloods, het ontbreken van de 
landschappelijke ínpassing met twee groenstroken en het 
illegaal gebruik van de in- en uitrit van het perceel doordat 
niet vóór 31 december 2016 is voldaan aan de 
voorwaardelijke verplichtingen van het bestemmingsplan. 
 

Het college besluit: 
 
1 . Het verzoek om handhaving af 
te wijzen voor wat betreft de 
aanwezigheid en het gebruik van 
de noordelijke opslagloods, de 
aanwezigheid van een varkensstal 
en een sleufsilo, de 
landschappelijke inpassing van 
twee groenstroken en het illegaal 
gebruik van de in- en uitrit van het 
perceel. 
2. Het verzoek om handhaving te 
honoreren voor wat betreft de 
aanwezigheid van de vloer-
constructie van de voormalige 
noordelijke opslagloods, wegens 
strijd met artikel 17.1  
Overgangsbepalingen (Algemeen) 
van het bestemmingsplan. 
3. Een last op te leggen onder 
dwangsom van € 200,00 per dag 
dat de overtreding voortduurt, met 
een maximum van € 20.000,00 en 
een begunstigingstermijn van 6 
weken tot verwijdering van de 
vloerconstructie van de voormalige 
noordelijke opslagloods. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag  30 mei 2017 

Met inachtneming van een enkele 
aanpassing wordt de 
representatielijst voor 
kennisneming aangenomen. 

 Rondvraag  

 


