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2017-004606 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 14 februari 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  
 

   

2017-004132 
RU/Jevink 

Overeenkomst Vereniging van Grond- en 
Huiseigenaren Skandia – onderhoud groen en bomen  
 
Begin jaren vijftig waren veel huizen in de Skandia-wijk 
eigendom van de Nieuwe Erven (Philips). De gemeente en 
de Nieuwe Erven hebben destijds afgesproken dat voor een 
deel van deze wijk een parkachtig aanzicht zou worden 
nagestreefd voor wat betreft de voor- en zijtuinen. Dat wilde 
onder andere zeggen dat daar geen erfafscheidingen 
geplaatst zouden worden. Op 1 mei 1974 is de Vereniging 
van Grond- en Huiseigenaren Skandia (hierna te noemen 
Skandia) opgericht om er voor te zorgen dat de 
oorspronkelijke doelstellingen overeind bleven. Door het 
ontbreken van erfafscheidingen lopen niet alleen de 
particuliere tuinen in elkaar over maar ook de particuliere 
tuinen en het openbaar gebied. Dit maakt het lastig om 
onderhoud uit te voeren op alleen gemeentegrond. Om 
deze reden hebben gemeente en Skandia in het verleden al 
afgesproken dat Skandia ook het onderhoud op 
gemeentegrond uitvoert. Over het onderhoud aan de 
gemeentebomen waren de afspraken minder eenduidig. 
Om die reden zijn nu nieuwe afspraken gemaakt die het 
onderhoud waarborgen en waarbij tegelijkertijd het 
parkachtige beeld gehandhaafd wordt. Bovendien wordt 
hiermee aan de wettelijke zorgplicht voldaan. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met uitbesteding 
van het onderhoud aan groen en 
bomen aan de Vereniging van 
Grond- en Huiseigenaren Skandia;. 
2. In te stemmen met de 
conceptovereenkomst. 

   

2017-004737 
RU/Pevers 

Project Hekelstraat e.o. / Ellenaar 
 
De gemeenteraad heeft op 9 mei 2016 een aantal besluiten 
genomen met betrekking tot het project Hekelstraat en 
omgeving/Ellenaar. Bovendien heeft de gemeenteraad op 
14 december 2015 het bestemmingsplan 
“Inbreidingslocaties” vastgesteld met daarin een globale, 
door het college uit te werken woonbestemming voor een 
perceel aan de Ellenaar. 
 
 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de 
voortgangsrapportage betreffende 
het project Hekelstraat e.o. / 
Ellenaar; 
2. In te stemmen met de Prognose 
Planning Mierlo’s Welkom; 
3. In te stemmen met het Plan van 
Aanpak Burgerparticipatie Mierlo’s 
Welkom, kavels Ellenaar / 
Hekelstraat 24; 
4. In te stemmen met de allonge tot 
aanvulling en beperkte wijziging 
van de anterieure overeenkomst 
en koopovereenkomst Hekelstraat 
d.d. 18 maart 2014; 
5. In te stemmen met het ontwerp-
uitwerkingsplan Ellenaar; 
6. Dat de concept-
raadsinformatiebrief nog ter 
vaststelling aan het college dient te 
worden voorgelegd in de B&W-
vergadering van 7 maart a.s..  



   

2016-029752 
RU/Phwout 

Herinrichting Korte Kerkstraat en Bogardeind 
(gedeeltelijk) 
 
Op 15 november jl. is een tweetal varianten voor de 
beoogde herinrichting vrijgegeven ten behoeve van de 
inspraakprocedure. Het project heeft inmiddels deze 
procedure doorlopen. De ingekomen zienswijzen hebben 
geleid tot enkele (kleine) wijzigingen c.q. aanvullingen. 
Deze zijn verwerkt in een definitief ontwerp, op basis van 
variant 1 (zonder separaat fietspad in de Korte 
Kerkstraat).  

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de 
ingekomen adviezen en 
zienswijzen op het voorlopig 
ontwerp voor de herinrichting 
Korte Kerkstraat en Bogardeind; 
2. De inspraaknotitie Herinrichting 
Korte Kerkstraat-Bogardeind (ged.), 
d.d. 3 februari 2017 vast te stellen; 
3. Het definitief ontwerp 
Herinrichting Korte Kerkstraat-
Bogardeind (conform variant 1), 
d.d. 3 februari 2017 vast te stellen; 
4. In te stemmen met de concept-
raadsinformatiebrief, d.d. 21 
februari 2017. 
5. In te stemmen met het starten 
van de voorbereidende werkzaam-
heden voordat het extra benodigde 
krediet van € 206.000,00 door de 
raad is gevoteerd. 

   

2017-001636 
MO/Feabee 

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo 
 
De cliëntondersteuning is sinds 1 januari 2015 volledig 
gedecentraliseerd. De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten 
onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden. Het 
moet gratis zijn, levensbreed, onafhankelijk en in het belang 
van de cliënt.  

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het uitvoeren 

van onafhankelijke cliëntonder-
steuning Wmo door Zorgbelang; 
2. Mandaat te verlenen aan wethouder 
Jeucken om de opdrachtbevestiging 
namens het college te ondertekenen. 

   

2017-004670 
MO/Feabee 

Locatie De Bron gefaseerd ontwikkelen en starten met 
het Heppie (t)Huis 
 
Op 11 juli 2016 heeft de gemeenteraad uitgangspunten 
vastgesteld voor de ontwikkeling van locatie De Bron dat 
valt onder het bestemmingsplan lnbreidingslocaties. Deze 
uitgangspunten hielden in om locatie De Bron aan de 
Willem Barentzsweg in principe te bestemmen voor: de 
realisatie van Heppie (t)Huis gecombineerd en een aantal 
seniorenwoningen, eventueel gecombineerd met een 
dependance van de huisartsenpraktijk Coevering. ln 
februari 2017 hebben wij moeten constateren dat wij het 
niet haalbaar achten om het plan voor een Heppie (t)Huis 
en seniorenwoningen in samenwerking met partij het 
Woonbedrijf te realiseren. Stichting Heppie heeft 
aangegeven wel op een zo kort mogelijke termijn door te 
willen gaan met de realisatie van hun Heppie (t)Huis.  
 
 

Het college besluit: 
 
1. ln te stemmen met het gefaseerd 
ontwikkelen van Locatie de Bron 
waarbij gestart wordt met het 
Heppie (t)Huis met een situering 
van het Heppie (t)Huis in variant C 
met inachtneming van boom 17. 
2. ln te stemmen met het 
ontwikkelen van seniorenwoningen 
op locatie De Bron door een andere 
partij dan Woonbedrijf. 
3. ln te stemmen met het 
informeren van de gemeenteraad 
middels de toegevoegde concept 
raadsinformatiebrief in bijlage 3. 
4. ln te stemmen met het 
informeren van de buurtbewoners 
over de voortgang van de 
ontwikkeling van locatie De 
Bron ten aanzien van beslispunt I 
en 2 door middel van een brief en 
het inlooppunt van de wijk. 

   

2016-026542 
MO/Gekamm 

Plan van aanpak rubbergranulaat 
 
Op 19 december heeft de gemeenteraad een motie 
aangenomen waarin de opdracht wordt gegeven om op 
korte termijn de maatregelen te nemen die blijkens de 
uitkomst van het onderzoek van het RIVM met betrekking 
tot het aanwezige rubbergranulaat noodzakelijk zijn om een 
voor de sporters duurzaam veilige situatie te garanderen. In 
bijgevoegd Plan van aanpak rubbergranulaat, is deze motie 
uitgewerkt in een concreet actieplan. 

Het college besluit: 
 
1 .Met inachtneming van enkele 
aanpassingen (nadere motivatie 
voor keuze Coolplay, inzicht in 
resterende levensduur van de 
matten en aanpassing tijdsplanning 
uitvoering – 2017 en 2018) in te 
stemmen met het plan van aanpak 
rubbergranulaat; 



2. De kosten van het plan van 
aanpak te begroten op  
€ 150.000,00; 
3. De kosten te voldoen vanuit de 
Algemene Reserves; 

   

2017-002574 
DD/Dadun 

Beter Zaakgericht Werken 
 
Het plan van aanpak Beter Zaakgericht Werken en de 
daarvoor benodigde financiële middelen worden aan het 
college voorgelegd. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het Plan van 
Aanpak ‘Beter Zaakgericht Werken’ 
2. De benodigde financiële 
middelen beschikbaar te stellen om 
het Plan van Aanpak ‘Beter 
Zaakgericht Werken’ tot uitvoering 
te brengen 
3. Er van uit te gaan dat het plan 
“Beter Zaakgericht Werken” gaat 
slagen, wanneer er een goede 
afstemming  over de inzet van de 
Dienst Dommelvallei plaatsvindt, er 
vanuit het MT een trekker wordt 
aangewezen en de medewerkers 
voldoende gemotiveerd zijn om de 
cultuurverandering in te zetten.   

   

2017-004224 
OS/Mihoof 

Raadsinformatiebrief Visie op crisisbeheersing VRBZO 
 
In opdracht van het Algemeen Bestuur stelt Veiligheidsregio 
Brabant Zuidoost een Visie op 
Crisisbeheersing op. Het is goed tussentijds de raad te 
informeren.  

Het college besluit in te stemmen 
met de Raadsinformatiebrief. 
 

   

2017-004346 
OS/Bebrug 

Actualisatie aanwijzingsbesluit toezichthouders 
afdeling Ondersteuning als bedoeld in artikel 5:11 
Algemene wet bestuursrecht 
 
Getoetst is of de aanwijzingsbesluiten van toezichthouders 

van de afdeling Ondersteuning nog actueel zijn. Vastgesteld 
is dat een wijziging doorgevoerd moet worden voor een 
nieuwe toezichthouder. 

 
 

Het college besluit: 
 

1. ln te stemmen met het concept 

aanwijzingsbesluit. 

2. Het aanwijzingsbesluit overeen-

komstig de Awb te publiceren. 

3. Een legitimatiebewijs te 

verstrekken aan de toezichthouder 
in overeenstemming met de 
Regeling model legitimatiebewijs 
toezichthouders Awb. 

   

2017-004736 
OS/Bebrug 

Het bezwaarschrift van Boskamp & Willems Advocaten, 
ingediend namens cliënt, gericht tegen het besluit van 
3 oktober 2013 om het verzoek om handhaving met 
betrekking tot de vergroting van het bijgebouw 
(alsmede de daartegenaan gebouwde overkapping en 
aanbouw/volière) op het perceel Loeswijk 28 te Mierlo 
zonder de daartoe vereiste vergunning(en) gedeeltelijk 
toe te wijzen en gedeeltelijk af te wijzen  
 
Bij besluit van 3 oktober 2013 (het primaire besluit) is het 
handhavingsverzoek van een belanghebbende gedeeltelíjk 
gehonoreerd en aan een andere belanghebbende een 
lastgeving onder dwangsom opgelegd. Tegen het 
bestreden besluit heeft één belanghebbende bezwaar 
gemaakt. Bij beslissing op bezwaar van 23 april 2014 
(verzonden 28 april 2014), is dit bezwaarschrift gedeeltelijk 
gegrond verklaard en is het bestreden besluit gedeeltelijk 
herroepen. Reclamante heeft daarop beroep ingesteld en 
vervolgens hoger beroep. De Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State heeft in haar uítspraak van 19 
oktober 2016 (201505590 /1/A)l het beroep gegrond 
verklaard en de beslissing op bezwaar van 23 april2014 

Het college besluit het 
bezwaarschrift ontvankelijk en 
gegrond te verklaren, het bestreden 
besluit te herroepen en in plaats 
daarvan een níeuw besluit te 
nemen inhoudende een herziening 
van het handhavingsbesluit ten 
aanzien van alle niet-vergunde 
bijbehorende bouwwerken. 



vernietigd. Zij heeft het college opgedragen een nieuw 
besluit te nemen met inachtneming van hetgeen zij in de 
onderhavige uitspraak heeft overwogen. Gelet op hetgeen 
de Afdeling heeft overwogen is een nieuwe beslissing op 
bezwaar in concept opgesteld. De kwestie is ter advisering 
in handen gesteld van de commissie voor de 
bezwaarschriften. De commissie heeft op 16 februari 2017 
advies uitgebracht. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag  21 februari 2017 
 
 
Opening tentoonstelling IVN Geldrop “Schijn bedriegt” op 
zondag 5 maart 2014 om 14.00 uur in kasteelpark Geldrop. 
Wethouder Verdouw neemt de uitnodiging aan. 
 
Indoor Brabant 2017 op zondagmiddag 12 maart in de 
Brabanthallen Den Bosch. 
Burgemeester Link neemt de uitnodiging aan. 
 
Polo Brabant 2017 op zondag 18 juni om 14.00 uur op 
landgoed Eeckenrhoode, Waalre 
Burgemeester Link neemt de uitnodiging aan. 

Met inachtneming van één 
aanpassing wordt de lijst ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


