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2018-001800 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 16 januari 2018 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2018-000362 
RU/Roandr 

Gewijzigd gebruik landbouwloods Sanghorst 12 Mierlo 
 
Er is een verzoek ingediend om een éénmans loonbedrijf 
tijdelijk te laten vestigen in een loods op het agrarisch 
bouwvlak Sanghorst 12 in Mierlo. Dit gebruik past niet 
binnen de bestemming, maar is qua uitstraling hier wel 
redelijk vergelijkbaar. Gelet op de persoonlijke 
omstandigheden van zowel de eigenaar van het perceel als 
de eigenaar van het loonbedrijf wordt het passend geacht 
om aan dit gewijzigd gebruik via een tijdelijke 
omgevingsvergunning medewerking te verlenen. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
gewijzigd gebruik 
landbouwloods Sanghorst 12 in 
Mierlo als agrarisch technisch 
hulpbedrijf; 
2. Hiervoor een tijdelijke 
omgevingsvergunning voor 
gewijzigd gebruik te verlenen. 

   

2017-036614 
RU/Roelem 

Beheerplan onderhoud wegen 2018-2021 
 

Voor het planmatig groot onderhoud aan wegen hanteren 
wij een meerjarenplan. Dit is een strategisch plan op basis 
waarvan het jaarlijks benodigde budget voor het groot 
wegonderhoud over een langere periode wordt berekend. 

Het college besluit het 
Beheerplan onderhoud wegen 
2018-2021 ter vaststelling door 
te leiden naar de raad. 

   

2017-023262 
MO/Anjuli 

Ontwerp Cultuurbeleidsplan 2018-2021  
"De Kracht van Cultuur" 
 
In augustus 2017 is een concept-Cultuurbeleidsplan "De 

Kracht van Cultuur" ter beeldvorming aan de Leefkamer 

voorgelegd (vergadering op 19-9-2017). Vervolgens vond de 
raadpleging plaats onder culturele organisaties en inwoners in 

een bijeenkomst op 24-10-2017 en is nog een oproep 

gedaan om reacties in te sturen. De reacties hebben geleid 

tot het ontwerp Cultuurbeleidsplan. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
ontwerp Cultuurbeleidsplan met 
inspraakdocument; 
2. Het ontwerp 
Cultuurbeleidsplan ter 
vaststelling voor te leggen aan 
de Raadskamer op 5 maart 
2018, via de Leefkamer op 20 
februari 2018, middels het 
concept-raadsvoorstel; 
3. Het ontwerp plan en 
inspraakdocument toe te sturen 
aan alle organisaties en 
inwoners, aanwezig bij de  
veldraadpleging op 24-10-2017 
of die anderszins gereageerd 
hebben. 

   

2018-001390 
MO/Maleuk 

1e begrotingswijziging 2018 I GGD Brabant-Zuidoost 
 
In 2017 heeft de GGD te maken gekregen met onvoorziene 
en onvermijdelijke kostenstijgingen zoals de stijging van de 
onkosten als gevolg  van de nieuwe cao en ABP-
premieverhoging en de aanhoudende stijging van kosten in 
verband met de toename van het aantal lijkschouwingen en 
euthanasieverklaringen en daarnaast met diverse 
eenmalige mee- en tegenvallers. Hierdoor verwacht de 
GGD dat de exploitatie eind 2017 afsluit met een tekort van 

Het college besluit in te 
stemmen met het voorstel. 



€ 150.000, Bepaalde kostenstijgingen hebben een 
structureel karakter en zullen hun effect ook hebben op de 
begroting 2018. Daarnaast verwacht de GGD in 2018 ook 
onvermijdelijke incidentele kosten bij met name de 
Jeugdgezondheidszorg waardoor wordt verwacht dat de 
exloitatie 2018 zal sluiten met een tekort van circa  
€ 650.000,-. 

   

2018-001011 
MO/Feabee 

Subsidie regionaal plan van aanpak depressie en 

suïcidepreventie (project Storm) 2018-2021 

 

In schooljaar 2016-2017 is het project Storm gestart. Doel 
van het project is het aantal depressies en zelfdodingen 
onder jongeren duurzaam te laten afnemen. Alle reguliere 
VO-scholen van het SWV Helmond-Peelland VO nemen 
deel, inclusief het Strabrecht college. Ook de 
jeugdverpleegkundigen en de klantadviseurs van het CMD 
die aan deze scholen verbonden zijn, zijn betrokken bij het 
project. De aanpak wordt vanaf schooljaar 2016-2017 
gedurende vier achtereenvolgende schooljaren 
uitgevoerd en bij positief effect geborgd binnen de 
ondersteuningsstructuur van het onderwijs en de 
gemeenten. Aan het project is een wetenschappelijk 
onderzoek gekoppeld om te onderzoeken of de interventies 
daadwerkelijk effect hebben. 

Het college besluit: 
 
1.Een subsidie van € 66.316,80 
ter beschikking te stellen voor 
het project Storm, verdeeld over 
de periode 2018-2021. 
2.De rapportage over schooljaar 
2016-2017 ter kennisgeving aan 
te nemen. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 16 januari 2017 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


