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2018-037962 
OS/Anfran 

Besluitenlijst Openbare B&W-vergadering d.d. 
6 november 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2018-038875 
RU/rikrie 

Advies verlaging lasten milieustraat 2019 
 
Voor wat betreft de afvalstoffenheffing 2019 heeft 
het college voorgesteld om met name het 
vastrecht te laten stijgen om de verwachte 
kostenstijgingen op te vangen. Vanuit de raad 
wordt aangegeven dat zij dit anders zien en dat 
ze willen komen met wijzigingsvoorstellen. Eén 
van deze wijzigingsvoorstellen kan betrekking 
hebben op een lastenverlaging van de 
milieustraat (i.c. een wijziging/verhoging van de 
poorttarieven). Cure heeft hierover een advies 
uitgebracht, dat u als bijlage hierbij aantreft. 

Het college besluit om het advies van 
Cure over te nemen, indien de 
wijzigingsvoorstellen van de raad daartoe 
aanleiding geven. Het advies houdt het 
volgende in: 
 
1. Een streng toelatingsbeleid 

toepassen: geen pas, geen toegang!; 
2. De poorttarieven ingaande 1 januari 

2019 te verhogen conform tabel op 
pagina 4 van 10 (met name het 
bouw- en sloopafval en daaraan 
gerelateerd afval), danwel afval dat 
een grote (financiële) impact heeft 
zoals is aangegeven in het advies; 

3. Vanaf 1 juli 2019 de tarieven 
verdubbelen bij een (betalend) 
bezoek vanaf 4 tot 6 keer per half 
jaar. Bij een (betalend) bezoek vanaf 
7 keer per half jaar wordt het 
viervoudige van het standaardtarief in 
rekening gebracht; 

4. De poorttarieven vaststellen per half 
jaar, zodat ze (eerder) bijgesteld 
kunnen worden (naar boven maar 
ook naar beneden). 

5. Voor wat betreft de maatregelen die 
worden voorgestaan de werkgroep 
afval van de gemeenteraad betrekken 
en hen om advies te vragen. 

   

2017-038371 
RU/majeuk 

Vaststellen Plan van Aanpak Opstellen 
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid 
 
De raad heeft het college in een motie van 6 
november 2017 opdracht gegeven een 
wijkontwikkelingsplan op te laten stellen door een 
onafhankelijke partij – in samenwerking met de 
inwoners - voor de wijk Braakhuizen-Zuid. Door 
het verloop van de wijkbijeenkomst op 24 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het Plan van 

Aanpak “Opstellen 
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-
Zuid”. 

2. Het plan en de consequenties ervan 
ter kennisgeving te brengen aan de 
gemeenteraad, na de presentatie op 



  

 blad 2 van 2 

augustus heeft de raad uw college gevraagd 
meer regie op het proces te nemen. In het 
voorliggende Plan van Aanpak wordt onder meer 
het proces naar de totstandkoming van een 
wijkontwikkelingsplan beschreven, als ook de 
planning, risico’s, organisatorische inbedding en 
projectbegrenzing. Wijkbewoners die participeren 
in de werkgroep geven aan, dat zij meer tijd 
nodig hebben om de taken op een zorgvuldige 
manier uit te voeren. Dit heeft onder meer 
consequenties voor het tijdpad en de inzet van 
de Stout Groep als onafhankelijke partij 
(projectleiding). 

20 november a.s. in de commissie 
Samenleving. 

3. Op het moment dat de commissie 
instemt met het Plan van Aanpak 
opstellen Wijkontwikkelingsplan 
Braakhuizen-Zuid daartoe de  
benodigde ambtelijke capaciteit vrij te 
maken.  

4. Eventuele kosten van inhuur te 
bekostigen uit uit de nota 
Kostenverhaal (grondbedrijf). 

   

2018-039032 
MO/majage 

Evaluatie van de Stichting Wmo raad 
 
In 2018 is gestart met een evaluatieproces voor 
de Wmo raad en het CPM. Wij informeren u over 
de stand van zaken m.b.t. het evaluatieproces. 
Daarnaast stellen wij voor om het 
evaluatieproces voort te zetten in de vorm van 
een groepsproces en, binnen het proces van de 
visie en strategie sociaal domein, toe te groeien 
naar een duurzame vorm van cliëntenparticipatie 
die integraal en divers is. 

Het college besluit: 
 
1 Kennis te nemen van het 

evaluatieproces van de Stichting 
Wmo raad; 

2 Akkoord te gaan met het voortzetten 
van de evaluatie in de vorm van een 
groepsproces, waarbij in 
samenspraak met de Stichting Wmo 
raad een procesplanning in beeld 
wordt gebracht; 

3 Akkoord te gaan met het toegroeien, 
naar een duurzame vorm van 
cliëntenparticipatie die integraal en 
divers is, binnen het proces van de 
visie en strategie Sociaal domein. 

   

2018-000262 
OS/wigebo 

2e bestuursrapportage 2018 dienst 
Dommelvallei 
 
In de gemeenschappelijke regeling is 
opgenomen dat het Algemeen Bestuur van de 
Dienst Dommelvallei per vier maanden 
rapporteert aan de colleges en raden van de 
deelnemende gemeenten. 
De rapportage geeft geen aanleiding voor het 
maken van een begrotingswijziging. 

Het college heeft kennisgenomen van de 
2e bestuursrapportage 2018 Dienst 
Dommelvallei. 

   

 "Keek op de week"  

   

2018-038848 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 13 
november 2018 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2018-038848 
OS/ 

Uitnodigingen te bespreken in B&W-
vergadering d.d.13 november 2018 

 

   

 Sluiting  

   

 


