
openbare besluitenlijst 

van vergadering van het college  

van burgemeester en wethouders 
 
 

Datum van de collegevergadering : 27 maart, 2018 

Publicatiedatum : 4 april 2018 

Nr. : 13 

Registratienummer : 2018.07515 

 
 
 

1. Het college van B&W heeft besloten om een raamovereenkomst met Elipslife per 1 mei 
2018 af te sluiten om medewerkers in staat te stellen van de persoonlijke situatie  een 
individuele verzekeringsovereenkomst ten behoeve van een netto ANW-
nabestaandenlijfrente met Elipslife af te sluiten en de medewerkers over deze 
mogelijkheid via intranet te informeren. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om het bezwaarschrift inzake het Aanwijzingsbesluit 
Parkeren Grote Voertuigen (kern Kaatsheuvel) ontvankelijk doch ongegrond te verklaren. 
 

3. Het college van B&W heeft besloten om het bezwaarschrift inzake het Aanwijzingsbesluit 
Parkeren Grote Voertuigen (kern Kaatsheuvel) niet-ontvankelijk te verklaren. 
 

4. Het college van B&W heeft besloten om de subsidies voor de regeling Cultuureducatie 
met Kwaliteit en de culturele marktplaats CLIP voor het jaar 2017 aan Bibliotheek Midden-
Brabant definitief vast te stellen op respectievelijk € 22.929,00 en € 2.500,00. Daarnaast 
geeft het college toestemming aan Bibliotheek Midden-Brabant om het overschot 2017 
wat betreft de subsidie voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit over te hevelen 
naar 2018. 
 

5. Het college van B&W heeft besloten om In principe medewerking te verlenen aan de 
verplaatsing van de bedrijfswoning op het perceel Zijstraat 4 in de Moer, mits het 
bebouwde oppervlak aan bedrijfsbebouwing (inclusief bedrijfswoning) niet meer bedraagt 
dan 1.260 m2. Via omgevingsvergunning is uitbreiden met maximaal 15% van de 
aangegeven bebouwde oppervlakte mogelijk. 
 

6. Het college van B&W heeft besloten om op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 2°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in beginsel 
medewerking te verlenen aan het wijzigen van het gebruik van het pand aan de 
Peperstraat 8 te Kaatsheuvel ten behoeve van de realisatie van een hotel met 7 kamers. 
Hieraan wordt de voorwaarde verbonden dat er in de hotelkamers geen kookgelegenheid 
aanwezig mag zijn. 
 

7. Het college van B&W heeft besloten om het projectplan vast te stellen, dat voorziet in de 
totstandkoming van een vastgoedbeleid en een voorstel voor de vastgoedorganisatie die 
uitvoering moet gaan geven aan het vastgoedbeleid. 
 
 
 

 
 


