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2018-031493
OS/Anfran

Besluitenlijst Vergadering van College 
van B&W op 25 september 2018

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld

2017-033052
RU/gahout

Raadsinformatiebrief vlekkenplan Laco 
en alternatieven De Smelen

In de vergadering van de Commissie 
Samenleving van 11 september 2018 is 
gesproken over de toekomst van zwembad 
De Smelen. Na een tweetal presentaties zijn 
vragen gesteld en is gediscussieerd over het
vlekkenplan dat is opgesteld door Laco. 
Vervolgens is in een brief ondertekend door 
alle raadsfracties gevraagd om uitwerking 
van een tweetal alternatieven en deze te 
betrekken in het raadsvoorstel over het 
vlekkenplan. Door middel van een 
raadsinformatiebrief kan kort ingegaan 
worden op de gevraagde alternatieven en de
gevolgen hiervan voor het te volgen proces. 
De raadsinformatiebrief is bedoeld om de 
raad op korte termijn te informeren, 
vooruitlopend op een raadsvoorstel dat 
spoedig zal volgen.

Het college besluit de raad te 
informeren over het vervolgtraject in de 
besluitvorming over het vlekkenplan 
van Laco en de door de raad 
gevraagde alternatieven.

2018-014826
PU/lohomb

Beslissing op bezwaar

Op 14 mei 2018 ontving u een 
bezwaarschrift gericht tegen uw besluit van 
11 april 2018 (verzonden 12 april 2018) om 
een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het oprichten van een woonhuis aan de 
Rielsedijk 5 in Geldrop. Op 13 augustus 
2018 heeft de commissie bezwaarschriften 
het bezwaarschrift behandeld en zijn 
reclamanten en uw college in de 
gelegenheid gesteld gehoord te worden. Van
de hoorzitting is verslag gemaakt.

Het college besluit:

1. Het bezwaar, in afwijking van het 
advies van de commissie 
bezwaarschriften, ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren.

2. Het bestreden besluit te herroepen 
ten aanzien van de activiteit 
Planologisch strijdig gebruik en in 
plaats daarvan een nieuw besluit te
nemen inhoudende het verlenen 
van medewerking aan de activiteit 
Planologisch strijdig gebruik op 
basis van artikel 2.12 lid 1 onder 
a.2° Wabo in samenhang met 
artikel 4 lid 1 bijlage II bij het Bor 
(Besluit omgevingsrecht).

3. Akkoord te gaan met de concept 
beslissing op bezwaar

2018-032000
FIN/maruyt

2e tussentijdse rapportage 2018

De 2e tussentijdse rapportage 2018 geeft het
verloop weer van de budgetten in de eerste 

Het college besluit in te stemmen met 
het raadvoorstel.
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acht maanden van 2018. Daarnaast zijn de 
ontwikkelingen uit de septembercirculaire 
2018 opgenomen. Overschrijdingen en 
onderbestedingen waarvan wordt verwacht 
dat ze aan het eind van het jaar afwijken van
de begroting worden aan de raad 
voorgelegd.

2018-032320
OS/Anfran

Overzicht representatie college vanaf 2 
oktober 2018 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen.

2018-032320
OS/Anfran

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 2 oktober 2018

"Keek op de week"

Sluiting
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