
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: 31 oktober 2017 
 
 

2017-031343 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 24 oktober 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-031332 
RU/Gahout 

Principeverzoek vestiging autoreparatiebedrijf Spaarpot 
Oost 12a Geldrop 
 
Door de eigenaar van het pand Spaarpot 12a te Geldrop wordt, 
mede namens de toekomstig gebruiker, gevraagd om het pand 

te mogen gebruiken als auto-reparatiewerkplaats. Het pand is 

de afgelopen drie jaar ook als zodanig in gebruik geweest, 
maar vergunning is hier niet voor verleend. Dit gebruik is op 

grond van de geldende beheerverordening niet rechtstreeks 

toegestaan. 

Het college besluit medewerking 
te verlenen aan het 
principeverzoek onder de 
voorwaarde dat auto's alleen 
gestald en geparkeerd worden 
op eigen terrein. 
 
 
 

   

2017-031332 
MO/Erdirk 

Verlenging JOGG-aanpak 
 
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Geldrop-Mierlo'JOGG'-
gemeente. Dit houdt in dat de gemeente zich, met 
ondersteuning van het landelijke JOGG-bureau en hun 
netwerk, actief inzet om jongeren aan te sporen om een 
gezonde levensstijl na te streven. De oorspronkelijke 
overeenkomst loopt op 31 december 2017 af.  
 

Het college besluit: 
 
1. De JOGG-aanpak ín Geldrop-
Mierlo te verlengen met 3 jaar, 
tot en met 2020; 
2. Hiertoe een nieuwe 
overeenkomst te sluiten met het 
landelijke JOGG-bureau; 
3. De kosten van deze 
overeenkomst, ad € 5.000,- per 
jaar, te voldoen vanuit de 
beschikbare middelen voor 
breedtesport. 

   

2017-028206 
MO/Henijs 

Afsluiting Ontwíkkeltraject (Voorschoolse) Educatie 
 
In mei 2017 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het 
Ontwikkeltraject (Voorschoolse) Educatie. Na 
besluitvorming is een werkgroep ingesteld die met het 
implementatieplan aan de slag is gegaan. Dit met het 
doel om op 1 januari 2018 het aanbod (voorschoolse) 
educatie van de nieuwe aanbieders gerealiseerd te 
hebben, waarbij er voor ouders en peuters sprake zou 
moeten zijn van een warme overdracht. In dit kader zijn er 
vanaf mei 2017 heel veel werkzaamheden verricht waarbij 
alle betrokken partners constructief en heel intensief hebben 
samengewerkt.  

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
organiseren van een culturele 
afsluitingsactiviteit in het kader 
van het Ontwikkeltraject 
(Voorschoolse) Educatie; 
2. Het aandeel in de kosten voor 
de gemeente van deze activiteit 
ad € 7.500,-- af te boeken van 
de post subsidie culturele 
verenigingen (FCL 65.40002 / 
ECL 42500). 

   

2017-031237 
OS/Wigebo 

Vergaderstukken Algemeen Bestuur Metropoolregio 1 
november 2017 
 
De vergaderstukken van het Algemeen Bestuur van de 
Metropoolregio worden in de collegevergadering, 
voorafgaand aan de AB vergadering , besproken. De stukken 
van de agendapunten 5, 6 en 7 zijn in de vergadering van 10 
oktober voor kennisgeving aangenomen. Deze stukken zijn in 
de commissie van advies voor financiën van de MRE van 1 
november besproken. De commissie heeft positief 
geadviseerd. 

Het college besluit de 
vergaderstukken ter 
kennisgeving aan te nemen. 
 
 
 
 
 



   

2017-027140 
OS/Yvviss 
 

Het bezwaarschrift van SRM Rechtsbijstand, gericht 
tegen het collegebesluit van 26 september 2012 
(verzonden 28 september 20121 om geen 
tegemoetkoming in planschade toe te kennen 
 
Op 5 november 2012 ontving het college u van SRM 
Rechtsbijstand een bezwaarschrift gericht tegen het besluit 
van 26 september 2012 (verzonden 28 september 2012) om 
het verzoek om tegemoetkoming in planschade in verband 
met de totstandkoming van bestemmingsplan 'Rielse Park' af 
te wijzen wegens voorzienbaarheid. Bij besluit van 19 
februari 2013 (verzonden 25 februari 2013) is dit bezwaar 
ongegrond verklaard. Na beroep daartegen heeft de 
rechtbank dit gegrond verklaard en bepaald dat het college 
opnieuw op het bezwaar diende te beslissen. Het college 
heeft hiertegen hoger beroep ingesteld. De Raad van State 
heeft de uitspraak van de rechtbank bevestigd. Het college 
heeft het bezwaar vervolgens opnieuw ongegrond verklaard. 
Tegen dit bezwaar is beroep ingesteld. De rechtbank heeft 
het beroep gegrond verklaard en het bestreden besluit 
vernietigd.   

Het college besluit: 
 
1. Het bezwaarschrift deels 
gegrond te verklaren, het 
bestreden besluit te herroepen 
en in plaats daarvan een nieuw 
besluit te nemen inhoudende 
een bedrag ad € 31.500 toe te 
kennen als tegemoetkoming in 
de planschade; 
2. Omdat het bestreden besluit 
wordt herroepen wegens een 
aan het bestuursorgaan te 
wijten onrechtmatigheid, het 
verzoek om vergoeding van de 
kosten in de bestuurlijke 
voorprocedure ingevolge artikel 
7:15 tweede lid van de Awb toe 
te kennen (€ 990). 
 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 31 oktober 2017. 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

 


