
  
 

 
 

                                                                                       Stafbureau Gemeentesecretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 18-05-2021 

Aanvang 10:00 

Locatie Pleinzaal, Het Speelhuis 

 

 

OPENBARE AGENDA 

 

 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 11 mei 2021 

 
Beslispunt 

 
1. De besluitenlijst vaststellen. 

 
Besluit: het college stelt de besluitenlijst vast. 

 
 

2. Uitnodigingen 

 
Ter bespreking 

 
1. De lijst van uitnodigingen 

 
Besluit: het college bespreekt de lijst van uitnodigingen en deze wordt geactualiseerd. Het college 
acht deelname aan NLDoet in deze coronacrisis niet opportuun. 

 
 

3. vdW | 50562478 − Presentatie Opiniecommissie 8 juni 2021 inzake Prestatieafspraken 2021 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de presentatie inzake de prestatieafspraken voor de opiniecommissie van 8 juni 2021. 

 
Besluit: met inbegrip van een redactionele wijziging, stemt het college in met het voorstel.  

 
 

4. vdW | 50567600 − Omgevingswet: Instellen Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 

 
Beslispunten 

 
1. Met ingang van 1 januari 2022 een Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit in te laten stellen door de 

gemeenteraad, waardoor zowel activiteitengericht als beleidsgericht wordt adviseert; 
2. Het takenpakket, de werkwijze en samenstelling van de commissie de komende jaren periodiek te 

evalueren en door te ontwikkelen; 
3. Het voorstel ter bespreking voor te leggen aan de Opiniecommissie Omgeving op 10 juni 2021. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

5. vdW | 50569147 − Raadsinformatiebrief: Omschakeling bestemmingsplan naar omgevingsplan i.h.k.v. 
Omgevingswet 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het omschakelingsmoment van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen 

minimaal een half jaar voor inwerkingtreding van de Omgevingswet; 
2. Vanaf dat moment geen bestemmingsplannen meer in behandeling nemen, maar initiatiefnemers vragen 

een omgevingsplan op te stellen; 
3. De communicatie hierover zowel in- als extern oppakken zoals beschreven in de communicatieparagraaf; 
4. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
6. vdW | 50537356 − Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan: Stiphout - Herziening Geeneind 10 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Stiphout - Herz. Geeneind 10’; 
2. Dit ontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor de wettelijke tervisielegging. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
7. vdW | 50547646 − Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan: Brandevoort Oost - Geldropse Ventweg 20 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20; 
2. Dit ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor de wettelijke tervisielegging; 
3. De tervisielegging op 28 mei 2021 in te laten gaan. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
8. vdW | 50506973 − Vaststellen bestemmingsplan: Brandevoort Oost - Oud Brandevoort naast 11 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de nota van zienswijzen; 
2. In te stemmen met het bestemmingsplan Brandevoort Oost - Oud Brandevoort naast 11; 
3. Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan Brandevoort Oost - Oud Brandevoort naast 11 

ongewijzigd vast te stellen, conform bijgaand conceptraadsvoorstel en –besluit. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
9. vdW | 50547675 − Vaststellen bestemmingsplan: 't Hout - Ganzenwinkel ongenummerd naast 4 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het bestemmingsplan 't Hout – Ganzewinkel ongenummerd naast 42; 
2. Aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan 't Hout – Ganzewinkel ongenummerd naast 4 

ongewijzigd vast te stellen, conform bijgaand conceptraadsvoorstel en –besluit. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

10. Ma | 50554145 − Toekomststrategie Stedelijk Gebied Eindhoven Voorzieningen & Evenementen 

 
Beslispunt 

 
1. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met bijgevoegde gezamenlijke strategie ‘Groots! Een 

hoogwaardig en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE’. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 



 

 

 
 

11. vD | 50570458 − Aanvraag specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (SPUK-IJZ) voor Laco Helmond 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het aanvragen van de Rijksregeling 'specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden' 

(SPUK-IJZ); 
2. In te stemmen met conceptbrief (toezegging steun) richting Laco Helmond; 
3. Indien de steun ontvangen wordt, deze toe te kennen aan Laco Helmond. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

12. vD | 50535758 − Subsidievaststelling: LEVgroep voor project 'Achter de Voordeur' in De Waart en 
Annawijk 2018-2020 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het lager vaststellen van het subsidiebedrag voor de LEVgroep voor de Achter De 

Voordeur aanpak in De Waart 2018-2020, namelijk op €52.750; 
2. In te stemmen met het lager vaststellen van het subsidiebedrag voor de LEVgroep voor de Achter De 

Voordeur aanpak in de Annawijk 2018-2020, namelijk op €57.395; 
3. In te stemmen met het voorstel om de niet ingezette middelen De Waart ter hoogte van €13.000 in te 

zetten in 2021 voor uitvoering van het project op signaalbasis in de Waart en verbreding naar het 
Centrum; 

4. In te stemmen met het voorstel om de niet ingezette middelen in de Annawijk ter hoogte van €7.000 terug 
te vorderen van de LEVgroep. 

 
Besluit: conform voorstel. 


