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 "Keek op de week"  

   

2018-032320 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 2 oktober 2018 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 
 

   

2018-023090 
RU/johoei 

Handreiking veehouderij en 
volksgezondheid 2.0 
 
Afgelopen jaar is de “Handreiking Veehouderij 
en Volksgezondheid” geactualiseerd. Dit is 
gebeurd naar aanleiding van recente 
onderzoeken en inzichten. In de handreiking is 
een stappenplan opgenomen wanneer bij 
ontwikkeling van een veehouderij een verhoogd 
risico voor de volksgezondheid aan de orde kan 
zijn en daarom advies van de GGD wenselijk 
wordt geacht. 

Het college besluit: 
 
1 De handreiking te gebruiken als 

toetsingsinstrument bij het beoordelen 
van aanvragen omgevingsvergunning 
voor veehouderijen en bij ruimtelijke 
besluiten; 

2 De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
opdracht te geven de handreiking toe 
te passen als beoordelingskader bij 
het beoordelen van aanvragen; 

3 Hierover actief te communiceren met 
betrokken ondernemers en adviseurs. 

   

2018-027257 
RU/roelem 

1e Wijziging Handboek kabels en leidingen 
 
In 2015 heeft uw college het Handboek Kabels 
en Leidingen vastgesteld. In 2017 hebben we 
aan alle betrokken partijen gevraagd om een 
inbreng te leveren voor een evaluatie van dit 
beleidsdocument. Dit heeft geleid tot een 
beperkt aantal wijzigingen.  

het college besluit de 1e wijziging van het 
Handboek Kabels en Leidingen 2015 vast 
te stellen 

   

2018-030712 
RU/roelem 

Aanpak wateroverlast Amroth 
 
Wij hebben een plan uitgewerkt  waarmee we 
de frequent optredende wateroverlast in de 
Amroth willen tegengaan. Dit plan willen we met 
de bewoners en ondernemers in de straat 
bespreken. 

Het college besluit het voorlopig ontwerp 
voor de aanpak van de wateroverlast in de 
Amroth vrij te geven voor inspraak. 

   

2017-014376 
RU/gahout 

Aanvraag om tegemoetkoming in 
planschade Eendenpoel 7 in Mierlo 
 
Op het adres Eendenpoel 8 in Mierlo is een 
voormalige intensieve veehouderij herbestemd 
tot een bedrijfslocatie waar alleen 
opslagactiviteiten zijn toegestaan. Naar 

Het college besluit de aanvraag voor 
tegemoetkoming in planschade af te 
wijzen. 



  

 blad 2 van 4 

aanleiding van dit nieuwe bestemmingsplan is 
door de bewoner van het adres Eendenpoel 7 
een aanvraag voor tegemoetkoming in 
planschade gedaan. 

   

2018-030671 
RU/gahout 

Principeverzoek huisvesting buitenlandse 
werknemers in De Blauwe Kei 
 
We hebben een principeverzoek ontvangen 
voor de huisvesting van 95 buitenlandse 
werknemers op kampeerboerderij De Blauwe 
Kei in Mierlo. De Blauwe Kei is een 
kampeerboerderij met een recreatieve 
bestemming. 

Het college besluit geen medewerking te 
verlenen aan het verzoek om 95 
arbeidsmigranten te huisvesten in De 
Blauwe Kei in Mierlo. 

   

2018-031553 
RU/roelem 

1e wijziging Verordening Ondergrondse 
Infrastructuur 2014 
 
In 2017 is de Verordening Ondergrondse 
Infrastructuur 2014  (VOI) geëvalueerd in 
samenwerking met netbeheerders, gemeenten 
en aannemers. Dit heeft geleid tot een beperkt 
aantal wijzigingen in de VOI. Vaststelling van de 
wijzigingen is voorbehouden aan de raad. 

Het college besluit het voorstel betreffende 
de 1e wijziging Verordening Ondergrondse 
Infrastructuur 2014 ter vaststelling door te 
leiden naar de raad. 

   

2017-033052 
RU/gahout 

Raadsvoorstel vlekkenplan en alternatieven 
De Smelen Geldrop 
 
In de vergadering van de Commissie 
Samenleving van 11 september 2018 is 
gesproken over de toekomst van zwembad De 
Smelen. Tijdens deze vergadering hebben wij 
een presentatie gegeven over het proces dat tot 
nu toe is doorlopen. Vervolgens heeft de heer 
Bert Lavrijsen van Laco een vlekkenplan 
gepresenteerd waarin hij zijn visie heeft 
gegeven over de toekomst van zwembad De 
Smelen en het omliggende recreatiegebied. 
Tijdens deze commissievergadering hebben de 
fracties gereageerd op de plannen van Laco. Er 
zijn diverse vragen gesteld en opmerkingen 
gemaakt. 
Een inhoudelijk oordeel is over het vlekkenplan 
niet gegeven. Wel is door de portefeuillehouder 
voorgesteld om in de al bestaande werkgroep 
van de raad een raadsvoorstel voor te 
bespreken.  
Vervolgens is in een openbare brief, 
ondertekend door alle fracties, verzocht om in 
het raadsvoorstel over het vlekkenplan ook een 
tweetal alternatieven mee te nemen, te weten: 
1 De gemeente koopt het terrein en het 

zwembad terug. Het zwembad wordt door 
de gemeente volledig gerenoveerd en 
eventueel uitgebreid; 

2 De overeenkomst met Laco wordt niet 
verlengd. De gemeente gaat, mogelijk in 

Het college besluit: 
 
1. De raad voor te stellen het lopende 

contract met Laco te verlengen tot en 
met september 2019; 

2. De raad voor te stellen nader te 
onderzoeken of bij het realiseren van 
een zwemvoorziening samenwerking 
mogelijk is met de gemeente Heeze-
Leende, Nuenen of Eindhoven; 

3. De raad voor te stellen de mogelijkheid 
te onderzoeken of het zwembad 
teruggekocht kan worden van Laco, 
waarbij het zwembad vervolgens 
gerenoveerd zal worden. Het 
zwembad wordt daarna uitgebaat door 
een derde partij; 

4. De raad voor te stellen het onderzoek 
naar de alternatieven uit te laten 
voeren door een onafhankelijk bureau; 

5. De raad voor te stellen een beslissing 
op het vlekkenplan van Laco aan te 
houden tot de alternatieven 
onderzocht zijn. 
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samenwerking met een buurgemeente, een 
nieuwe zwemvoorziening in eigendom van 
de gemeente realiseren. 

   

2018-031559 
MO/anmand 

Convenant met COA vanwege AVG 
 
Vanwege de zogenaamde ‘taakstelling’ moeten 
gemeenten elk jaar een aantal 
asielvergunninghouders in hun gemeente 
opnemen. Het Centraal Orgaan Asielzoekers 
(COA) koppelt asielvergunninghouders aan 
gemeenten. Via hun informatiesysteem (TVS) 
worden alle relevante gegevens over de 
gekoppelde vergunninghouders met de 
betreffende gemeente gedeeld. 
Vanwege de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) heeft het COA 
een convenant opgesteld, dat zij met alle 
gemeenten aangaat, om de wijze waarop we 
met deze privacygevoelige gegevens omgaan, 
wettelijk te borgen. 

Het college besluit in te stemmen met het 
aangaan van het Convenant inzake de 
verstrekking van persoonsgegevens van 
vergunninghouders met het Centraal 
Orgaan Asielzoekers. 

   

2018-028483 
MO/anmand 

Raadsinformatiebrief Veranderingen in de 
Wet Inburgering 
 
In de raadsinformatiebrief informeren we de 
gemeenteraad over de veranderingen in de Wet 
Inburgering. Deze informatie geeft goed weer 
hoe we de afgelopen jaren een versterking van 
onze inzet hebben gepleegd. En hoe dit een 
opstap kan zijn naar de aankomende nieuwe 
gemeentelijke taken op het gebied van 
inburgering. 
De gemeenteraad wordt op 16 oktober door 
LEV Vluchtelingenwerk bijgepraat over hun 
inzet. Die presentatie sluit aan op de informatie 
die is opgenomen in deze brief. 

Het college besluit de raadsinformatiebrief 
‘Veranderingen in de Wet Inburgering’ aan 
te bieden aan de gemeenteraad. 

   

2018-031516 
MO/erdirk 

Aanvraag structurele subsidie KloffieenCo 
 
De stichting Kloffie&Co zet zich al vijf jaar in 
voor een duurzame ruilhandel in kinderkleding, 
vooral gericht op mensen met een kleinere 
portemonnee. Na jaren in tijdelijke panden te 
hebben verbleven, wil de stichting nu graag 
vastigheid om de activiteiten te bestendigen en 
uit te breiden. Echter, hierdoor ontstaat er een 
andere kostenstructuur, waarbij een 
subsidieverzoek aan de gemeente nodig is voor 
de levensvatbaarheid van de stichting. 

Het college besluit: 
1. Akkoord te gaan met een subsidie 

voor de stichting Kloffie&Co, over de 
periode van 01-01-2019 t/m 31-12-
2020; 

2. Deze structurele subsidie vast te 
stellen op een bedrag van € 6.200,- 
over 2019 en € 4.000,- over 2020; 

3. Aan Kloffie & Co een eenmalige 
subsidie te verstrekken van           € 
5.000,- in de opstart van de nieuwe 
locatie en de kosten over 2018; 

4. De stichting Kloffie & Co in te delen in 
het subsidiecluster sociaal-cultureel. 

   

2018-004926 
MO/henijs 

Huisvestingsprogramma Onderwijs 2019 
 
In het kader van het Huisvestingsprogramma 
Onderwijs 2019 hebben Stichting PlatOO en 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het 

Huisvestingsprogramma Onderwijs en 
Overzicht 2019; 
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Stichting ‘t Nut een aanvraag ingediend. In deze 
adviesnota wordt op de afhandeling van deze 
aanvragen nader ingegaan.  

2. De kosten van de toegekende 
voorziening (€ 43.234,-- inclusief BTW) 
te dekken uit de reserve Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). 

   

2018-029578 
OS/yvviss 

Beslissing op bezwaar 
 
Op 16 juli 2018 is een omgevingsvergunning 
verleend voor het wijzigen van het bouwplan 
aan het adres Heuvel 18 te Geldrop. Het besluit 
om omgevingsvergunning te verlenen is op 17 
juli 2018 aan reclamant verzonden. Tegen dit 
besluit heeft reclamant bezwaar gemaakt bij 
brief met dagtekening 27 augustus 2018, 
ontvangen op 3 september 2018. 

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

   

2018-032912 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 9 
oktober 2018  

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen.  

   

2018-032912 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 9 oktober 2018 

 

   

 Sluiting  

   

 


