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  Aanwezig: de heer B.H.M. Link, burgemeester, de heer M. Jeucken, wethouder, de heer R. van Otterdijk, 
wethouder, de heer P. Looijmans, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris 

  Afwezig: de heer H. van de Laar, wethouder 

 
  Datum: 4 september 2018 
 
 

2018-024997 
OS/Jaalde 

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 
augustus 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld. 

   

2018-021100 
RU/midijk 

Verkoop landbouwperceel 
 
Het landbouwperceel (895 m2) kadastraal bekend 
als gemeente Geldrop, sectie K nummer 83 geheel 
is al jaren in gebruik als paardenwei bij de bewoner 
van de woning aan de Rielsedijk 22a te Geldrop. 
Voor dit gebruik zijn geen afspraken gemaakt en 
bestaat er ook geen overeenkomst. In het kader 
van het legaliseren van in gebruik genomen 
gronden, moet er in deze situatie worden gekeken 
naar de mogelijkheid van verkoop van de grond. 

Het college besluit: 
1. De verkoop van het landbouwperceel 
goed te keuren. 
2. De verkoopprijs goed te keuren. 

   

2018-020955 
RU/adaker 

Reconstructie Santheuvel-Oost 
 
Op 23 augustus 2018 is het bestek reconstructie 
Santhevel-Oost, volgens het huidige inkoop- en 
aanbestedingsbeleid, onderhands aanbesteed. Het 
bestek is aanbesteed op basis van de ARW 2016. 
Er waren vijf aannemers uitgenodigd om in te 
schrijven op het bestek. Alle vijf hebben 
ingeschreven en aannemingsbedrijf Ballast Nedam 
BV heeft de laagste inschrijving gedaan. Het 
mandaat voor de opdrachtverlening ligt, gezien de 
hoogte van de aanneemsom, bij het college van 
B&W. 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het gunnen van 
bestek 2018-16, reconstructie 
Santheuvel-Oost te Mierlo aan 
aannemingsbedrijf Ballast Nedam BV 
gevestigd in Nieuwengein voor 
€ 845.000,- (excl. BTW). 
2. In de tweede tussentijdse rapportage 
een verschuiving in de planning van het 
krediet voor te stellen aan de raad. 

   

2018-029198 
MO/hidari 

Wijziging regionale samenwerking Zuidoost-
Brabant op het gebied van Jeugdhulp en WMO 
 
In de regio Zuidoost-Brabant werken 21 gemeenten 
samen op het gebied van jeugdhulp. Er zijn vier 
samenwerkende inkooporganisaties. Deze 
samenwerking heeft geleid tot het uniform 
vormgeven van de specialistische jeugdhulp. 
Regionaal zijn te grote verschillen ontstaan in visie 
op inhoud en beheersing van kosten om op deze 
schaal gelijkwaardig samen te werken op alle 
gebieden. Op advies van de managers Sociaal 
Domein van de zeven subregio's stelt de regionale 
stuurgroep jeugd voor om de regio op te splitsen in 
twee gelijkwaardige subregio's. 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het standpunt van 
de gemeente Eindhoven met betrekking 
tot de samenwerking op het gebied van 
jeugdhulp. 
2. Kennis nemen van het proces regionale 
samenwerking jeugdhulp en instemmen 
met uitwerking van vervolgopdracht. 
3. Akkoord te gaan met het verkennen 
van de mogelijkheden voor 
Dommelvallei+, Helmond en de 
Peelgemeenten om samen te werken op 
het gebied van de inkoop van jeugdhulp 
en WMO. 
4. In te stemmen met de inhoud van het 
regionale persbericht en de concept 
Raadsinformatiebrief en deze gebruiken 
voor lokale communicatie. 
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 "Keek op de week"  

   

2018-028606 
OS/Jaalde 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W 
vergadering d.d. 4 september 2018 
 

 

   

2018-028606 
OS/Jaalde 

Overzicht representatie college vanaf 4 
september 2018  
 

De representatielijst wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Sluiting  

   

 


