
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: 19 september 2017 
 
 

2017-026285 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 12 september 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-026391 
RU/Rosmol 

Verkoop inventaris Hofdael 
 
Op 1 oktober 2016 heeft de verzelfstandiging van Cultureel 
Centrum Hofdael plaatsgevonden. Voor de inventaris is een 
bruikleenovereenkomst gesloten, waarbij de Stichting op dat 
moment al had aangegeven deze in 2017 om te willen zetten 
in een koopovereenkomst. lnmiddels is de inventaris 
getaxeerd en is of wordt de inventaris die men niet wil 
overnemen vervangen. De overdracht van de inventaris kan 
nu worden afgerond waarbij het uitgangspunt is dat het voor 
de stichting financieel neutraal gerealiseerd kan worden. 

Het college besluit in te 
stemmen met bijgevoegde: 
a. verkoopovereenkomst 
b. geldleningsovereenkomst 
c. subsidiebeschíkking 
d. verpandingsakte 
e. herfinanciering van de 
bestaande 
geldleningovereenkomst 

   

2016-012858 
RU/Roandr/ 
Gikant 

Extra budget om het Katoenpad als beleefpad in te 
richten 
 
De aanleg van het Katoenpad op de Molenheide is één van 
de projecten in het uitvoeringsprogramma ‘Beleefbaar maken 
cultuurhistorie Kasteelseloop en Molenheide’. Inmiddels zijn 
de voorbereidingen hiervoor gestart, maar omdat we graag 
de relatie met het op 14 september gepresenteerde boek 
‘Het geheim van het verdwenen Katoenpad’ willen maken, 
blijkt het beschikbare budget onvoldoende. Via het 
beschikbaar stellen van extra budget kan met name ook een 
digitale AR-applicatie worden opgezet. 

Het college besluit 
1. Kennis te nemen van stand 
van zaken m.b.t. de publicatie 
van het boek ‘Het geheim van 
het verdwenen Katoenpad’ en 
de aanleg van het beleefpad 
‘Katoenpad’; 
2. In te stemmen met het 
gebruiken van een budget van 
€ 39.100,- voor de verdere 
aanleg van het Katoenpad 
inclusief het opzetten van een 
AR-applicatie voor het 
Katoenpad en de kosten te 
verwerken in een 2

e
 

tussentijdse rapportage; 
3. In te stemmen met het 
verhogen van het jaarlijks 
onderhoudsbudget 
(wandel)paden met een 
bedrag van € 1.500,-; 
4. In te stemmen met de 12e 
begrotingswijziging om 
bovenstaande financiële 
consequenties te verwerken. 

   

2017-025776 
RU/Jumaat 

Raadsvoorstel Integrale Strategie Ruimte 
 
In uw vergadering van 6 juni jl. heeft u kennisgenomen van 
de Integrale Strategie Ruimte (ISR), opgesteld in opdracht 
van de Werkplaats Strategie Ruimte van de Metropoolregio 
Eindhoven (MRE). U heeft toen ingestemd met de brief aan 
de MRE, waarin onze reactie op de ISR was verwoord. De 
reacties van de 21 gemeenten, provincie en waterschappen 
zijn door de MRE verwerkt en de definitieve versie is op 20 
juli aan de gemeenteraden aangeboden met de vraag deze 
vast te stellen.  

Het college besluit in te 
stemmen met bijgevoegd 
raadsvoorstel. 

   



2017-026290 
MO/Feabee 

Concept Verordening Jeugdhulp inclusief beleidsregels 
en de concept Verordening Maatschappelijke 
Ondersteuning inclusief beleidsregels  
 
Op basis van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning is het noodzakelijk om in een verordening 
regels vast te stellen over de door het college te verlenen 
voorzieningen op het gebied van jeugdhulp en 
maatschappelijke ondersteuning. Het is noodzakelijk om de 
huidíge verordeningen bij te stellen op basis van onder 
andere jurisprudentie. De voorgelegen concept 
verordeningen zijn gebaseerd op de modelverordeningen van 
de VNG.  
 

Het college besluit 
1. De concept Verordeningen 
Jeugdhulp en 
Maatschappelijke 
Ondersteuning inclusief 
beleidsregels vrijgeven voor 
een inspraakperiode van zes 
weken; 
2. De concept Verordeningen 
Jeugdhulp en 
Maatschappelijke 
Ondersteuning inclusief 
beleidsregels door te sturen 
naar de Wmo Adviesraad met 
het verzoek voor advies; 
3. Het advies van de Wmo 
Adviesraad, input van 
cliënten(raden) en anderen te 
verwerken in de concept 
Verordeningen Jeugdhulp en 
Maatschappelijke 
Ondersteuning inclusief 
beleidsregels alvorens hier 
een definitief besluit over te 
nemen en de concept 
verordeningen inclusief 
beleidsregels ter vaststelling 
voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 19 september 2017 
 
Uitnodiging van Rezidenz voor oplevering Den Hoppenhof in 
Geldrop op een nader, in onderling overleg, te bepalen 
datum. 
Burgemeester Link, wethouder Hoekman en secretaris 
Scheltens nemen de uitnodiging aan. 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


