
BESLUITENLIJST 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 N. Scheltens, secretaris 
 
 
Datum: 4 juli 2017 
 
 

2017-019200 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 27 juni 2017 
 

De besluiten worden 
definitief vastgesteld.  

   

2017-018362 
MO/Erdirk 

Subsidieaanvraag Sjors Sportief/Creatiet 2017 -2018 
 
Sinds januari 2015 voert de LEVgroep in samenwerking met 
Sportstimulering Nederland het landelijke initiatief Sjors 
Sportief uit in Geldrop-Mierlo, deels gesubsidieerd door de 
gemeente. Sinds vorig jaar is dat aanbod uitgebreid met 
creatieve aanbieders. De LEVgroep verzoekt nu om € 5.728,- 
subsidie om dit project in het komende schooljaar voort te 
zetten. 
 

Het college besluit: 
 
1. Akkoord te gaan met het 
subsidieverzoek van de 
LEVgroep voor "Sjors 
Sportief en Creatief' voor 
het schooljaar 2017-2018 
2. De LEVgroep middels 
een beschikking op de 
hoogte te stellen van de 
toekenning. 
3. De kosten te dekken 
vanuit de voorziening 
Breedtesportimpuls fcl 
75300007, ecl 34399. 

   

2017-019033 
MO/Hidari 

Producten Diensten Catalogus Jeugdhulp en Wmo 
begeleiding 
 
Het plan is om vanaf 1 januari 2018 te gaan werken met een 
nieuwe PDC en bijbehorende objectieve tarieven. Op basis 
van de sturingsvisie is samen met inkooporganisaties 
Eindhoven en Helmond / De Peel en zorgaanbieders een 
concept PDC opgesteld. 

Het college besluit in te 
stemmen met de 
Productbeschrijvingen voor 
Jeugdhulp en Wmo 
begeleiding, opgenomen in 
de Producten 
Diensten Catalogus (PDC). 

2017-014638 
MO/Halies 

Aanleg Calisthenics Geldrop 
 
Voor de aanleg van een calisthenicsplek in Geldrop heeft het 
college een nader advies over de dekking van de kosten 
gevraagd. 

Het college besluit  de 
uitgaven van € 20.000,00 te 
dekken uit “samen werkt”. 
 

   

2017-018364 
MO/Niraai 

Vergadering Algemeen Bestuur 6 juli 2017 PlusTeam 
 
Op verzoek van het college worden de stukken voor de 
vergadering van het algemeen bestuur van het PlusTeam ter 
informatie gebracht. Op 6 juli 2017 is er een vergaderíng 
van het algemeen bestuur van het PlusTeam en daarin worden 
bijgevoegde onderwerpen besproken. 

Het college neemt de 
stukken van AB PlusTeam 
d.d. 6 juli 2017 ter 
kennisgeving aan.  

   

2017-007078 
2017-007976 
2017-008023 
2017-008030 
2017-008109 
2017-008148 
2017-008161 
2017-008014 
2017-008296 
2017-008486 
OS/Yvviss 

De bezwaarschriften gericht tegen het besluit van 2 
februari 2017 (verzonden 3 februari 2017) om aan Stichting 
Wooninc. een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het wijzigen van ruimten tot medegebruik als buurthuis of 
buurtcontactpunt aan de Josephinehof 2 te Geldrop. 
 
Op 2 februari 2017 (verzonden 3 februari 2017) is aan 
Stichting Wooninc. een omgevingsvergunning verleend voor 
het wijzigen van ruimten tot medegebruik als buurthuis of 
buurtcontactpunt aan de Josephinehof 2 te Geldrop. 
 

Het college besluit: 
 
1. De bezwaarschriften,  
behalve nr. 2017-008486, 
ontvankelijk en ongegrond 
te verklaren en het 
bestreden besluit in stand 
te houden.  
2. Het bezwaarschrift nr. 
2017-008486 niet-
ontvankelijk te verklaren. 

   



2017-013385 
OS/Yvviss 

Het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 16 maart 
2017 (verzonden 17 maart 2017) om de aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor het starten van een 
broodjeszaak met thuisbezorgservice te weigeren 
 
Bij brief van 9 april 2017 (ontvangen op 1 mei 2017) ontving u 
een bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 16 maart 
2017 (verzonden 17 maart 2017) om de aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor het starten van een broodjeszaak 
met thuisbezorgservice te weigeren. 

Het college besluit het 
bezwaarschrift op grond 
van artikel 6:6 onder a van 
de Awb niet-ontvankelijk te 
verklaren. 

   

2017-007076 
OS/Yvviss 
 
 

Het bezwaarschrift gericht tegen het collegebesluit van 2 
februari 2017 (verzonden gelijke datum) om een last onder 
dwangsom op te leggen en te gelasten te handelen 
overeenkomstig de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke 
Stoffen 15 (PGS15) 
 
Bij besluit van 2 februari 2017 is, onder oplegging van een 
dwangsom, gelast te handelen overeenkomstig de richtlijn 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 
(hierna te noemen: PGS 15). Tegen onderhavig besluit is 
 tijdig een bezwaarschrift ingediend. 
 

Het college besluit: 
 
1. Het bezwaarschrift 
ontvankelijk en ongegrond 
te verklaren en het 
bestreden besluit in stand 
te houden. 
2, Het verzoek om 
proceskostenvergoeding op 
grond van artikel 7:15 
tweede lid van de Awb af 
te wijzen daar het 
bestreden besluit niet wordt 
herroepen wegens een aan 
het bestuursorgaan te 
wijten onrechtmatigheid. 

   

2017-010868 
OS/Yvviss 
 

Het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 17 maart 
2017 om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor 
het plaatsen van twee dakkapellen op de garage/berging 
aan de Dwarsstraat 18 te Geldrop, te weigeren 
 
Op 17 maart2017 is geweigerd een omgevingsvergunning te 
verlenen voor het plaatsen van twee dakkapellen op de 
garage/berging aan de Dwarsstraat 18 te Geldrop. Tegen dit 
besluit is tijdig een bezwaarschrift ingediend. 
 

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

   

2017-000089 
2017-001867 
OS/Yvviss 
 

Het bezwaarschrift van de Vereniging van Eigenaars 
Heuvel 36 t/m 38h te Geldrop en het bezwaarschrift, 
namens de eigenaren van de appartementen Heuvel 38a 
t/m 38h, beide gericht tegen de besluiten van 23 december 
2016 (verzonden 29 december 2016) om een last onder 
bestuursdwang op te leggen 
 
Bij besluit van 23 december 2016 (verzonden 29 december 
2016) zijn zowel de VVE als de afzonderlijke leden van de VVE 
aangeschreven om vóór 1 februari 2017,wegens overtreding 
van artikel 1b tweede lid van de Woningwet juncto artikel 2.6 
tot en met 2.8 van het Bouwbesluit 2012, de noodzakelijke 
maatregelen te treffen aan de draagconstructie van het pand 
Heuvel 36 tot en met 38h. Tegen vorengenoemd besluiten 
hebben zowel de VVE als de afzonderlijke leden van de VVE 
tijdig een bezwaarschrift ingediend. 

Het college besluit het 
bezwaarschrift van de 
Vereniging van Eigenaars 
Heuvel 36 t/m 38h te 
Geldrop en het 
bezwaarschrift namens de 
eigenaren van de 
appartementen Heuvel 38a 
t/m 38h. ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren en 
de bestreden besluiten in 
stand te houden. 
 

   

2017-019159 
OS/Samoon 

Vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst 
Dommelvallei van 4 juli 2017 
 
De vergaderstukken voor de vergadering van het algemeen 
bestuur van de Dienst Dommelvallei worden in de 
collegevergadering, voorafgaand aan de vergadering van het 
algemeen bestuur, besproken. De vergaderstukken geven 
geen aanleiding voor op- of aanmerkingen. 

Het college besluit de 
stukken voor AB Dienst 
Dommelvallei van 4 juli 
2017 ter kennisgeving aan 
te nemen. 

   

 “Keek op de week”  



   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 4 juli 2017 
 
Zomercarnaval door CV De Spruwwejagers op zondag 9 juli 
rond 14.00 uur bij Sport- en Eetcafe De Weijer, Heer van 
Scherpenzeelweg 24,  Mierlo. 
Burgemeester Link en wethouder Verdouw nemen de 
uitnodiging aan. 
 
Internationaal Jeugdschaaktoernooi op zondag 29 oktober 
vanaf 10.30 uur bij Sport- en Eetcafe De Weijer, Heer van 
Scherpenzeelweg 24,  Mierlo. 
Wethouder Hoekman en wethouder Verdouw (eventueel) 
nemen de uitnodiging aan. 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 
 
 

   

 Rondvraag  

 


