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Overzicht stand van zaken projecten 2014 e.v. 
 
 

Project  Portefeuille Besluitvorming  
(wat & wanneer) 

Planning  Vervolg(acties) 

Bestemmingsplan 
buitengebied 

PWP Bestemmingsplan vastgesteld door 
raad 13 maart 2014 
 

6 weken ter inzage, 
daarna beroepsprocedure 
 

 Opstellen 
landschapsontwikkelingsplan 
(2014) 

 Opstellen visie veehouderij 
(2014) 
 

Actieprogramma Wonen 
 

ROV 26 juni 2013 door de raad vastgesteld. 
 
  

 Binnenkort wordt 
voortgangsrapportage via RIB aan 
raad voorgelegd. Hierin onder meer 
aandacht voor evaluatie convenant 
Leystromen.  
 

Dorps Bouwen –  
Nota ruimtelijke kwaliteit 
 

ROV 13 maart 2014 raadsbesluit: 
- Welstand niet afschaffen; 
- 4 toetsingscriteria hanteren; 
- Criteria nader uitwerken. 

 

 Criteria nader uitwerken en 
gebieden nader duiden.  

Gelderakkers 
 

ROV Bestemmingsplan is door raad  
vastgesteld.  
 
 
SWA Gelderakkers 
Op 25 september 2008 heeft raad 
ingestemd met rapport ‘Hilvarenbeek 
bouwt aan Samenwijsaccommodaties’ 

Beroepsprocedure loopt.  
Zitting bij Raad van State 
is geweest. 
 
 
Start bouw in zomer 2014 

Wachten op uitspraak Raad van 
State.  
 
 
 
 
Ondertekenen contract tussen 
gemeente en Leystromen voor huur 
van het pand. 
Ondertekenen contract tussen 
gemeente, stichting Opmaat en 
MIKZ voor gebruik en onderhuur.  
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Project  Portefeuille Besluitvorming  
(wat & wanneer) 

Planning  Vervolg(acties) 

MCC 
 

Welzijn 
(cultuur)/ PWP 
(gebouw) 

Collegebesluit 8 april 2014 om 
verbeteringen aan te brengen in 
theaterzaal.  

 Als project afgerond.  
Er  zijn nog een paar laatste losse 
eindjes (akoestiek, afronding 
restpunten oplevering, 
inspanningsverplichting) 
 
 

Duurzaamheidsplan 
 

PWP Beleid voor duurzame ontwikkeling 
2014-2015 is op 14 november 2013 
door raad vastgesteld.  
 

 Rapporteren aan raad over 
voortgang uitvoeringsprogramma 3e 
kwartaal 2014 

Samenwerking 
Goirle - Oisterwijk 
 

AB/OOV Afspraak met raad om regelmatig over 
voortgang te rapporteren 

 Uitwerking pilot crisisbeheersing 
Onderzoek samenwerking 
administraties sociale zaken 
Bijeenkomst nieuwe raden eind juni 
 

Verplaatsing Aldi 
 

ROV Geen specifieke besluitvorming 
plaatsgevonden 

 Aldi heeft aangegeven de locatie 
De Elst te klein te vinden. Vervolg 
overleg om tot een oplossing te 
komen  
 

Vrijthof 19 en omgeving 
 

ROV Project bevindt zich in initiatieffase.   Schetsen zijn voorhanden. Plannen 
voorzien onder meer in 
woningbouw. 
 

Hart voor Diessen 
 

ROV Bestemmingsplan (voor Eenhoorn 
e.o): zal 28 mei aan raad worden 
voorgelegd voor vaststelling.  
SWA Diessen: 
2 mei 2013 haalbaarheidsstudie door 
raad vastgesteld. 
18 maart 2014 beslisdocument 
‘Ontwerp’ door college vastgesteld. 

Bouw en verbouw: start 
september 2014 
Gereed: maart 2015 

Uitwerken realisatie. Bestek en 
tekeningen nader uitwerken en 
vervolgens aanbesteding en 
gunning.  
Binnenkort zal raad RIB worden 
voorgelegd over financiële situatie.  
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Project  Portefeuille Besluitvorming  
(wat & wanneer) 

Planning  Vervolg(acties) 

Hierin beschreven de 
werkzaamheden voor volgende fase. 
 

Hispohal 
 

ROV 14 november 2013 raadsbesluit: 
- Kennisnemen van keuzenota 
- Nieuwe bouwscenario’s uit nota 

nader onderzoeken incl. 
renovatievariant. 

25 februari 2014 collegebesluit 
opdracht aan Tekton voor 
vervolgonderzoek (zie ook RIB 
14int04433) 
 

Vervolgonderzoek is 
gestart 

Raad in bijeenkomst 
betrekken/consulteren in 
onderzoeksopzet. Bijeenkomst nog 
nader in te plannen.  

Subsidiebeleid 
 
 

Welzijn 13 maart 2014 heeft raad ingestemd 
met subsidiebeleidskader en 
subsidieverordening.  
15 april collegebesluit vaststellen 
beleidsregels 
 

 Uitwerken beleidsregels  

3D projecten Welzijn Visie 3D vastgesteld in december 
2012  
WMO beleidskader 
‘SamenZorgenVoor’ vastgesteld in 
november 2013  
 

Beleid ‘Toegang’ en  
‘Inkoop kader 3D’  
collegebesluiten in april/ 
mei 

Raadsinformatie middels RIB en 
informatieve ronden in mei  
 
Voorbereiden implementatie 
organisatie breed  

Decentralisatie Jeugd 
 

Welzijn Regionaal beleidskader vastgesteld 
januari 2014. 

Uitwerking regionale 
samenwerking 
(governance) juni/juli 
college, september raad 
 
Verordening, november in 
raad 
Uitwerking op onderdelen, 

Nadere info over proces d.m.v. RIB  
 
 
 
 
 
 
Raadsinformatie d.m.v. RIB en/of 
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Project  Portefeuille Besluitvorming  
(wat & wanneer) 

Planning  Vervolg(acties) 

oktober in college informatieve ronden. 
 

Decentralisatie Zorg 
(WMO) 
 

Welzijn  - Borging 
cliëntondersteuning: 
RIB mei/juni 

- Beleid op 
deelonderwerpen: 
juli/september in raad 

- Verordening: 
november in raad. 

 

Decentralisatie Werk 
(Participatie)  
 

Welzijn Beleidsplan Participatiewet- 
kaderstellende notitie 
 
Verordening  en Beleidsregels 
Participatiewet 
 
Inkomens- en minimabeleid 

September 2014 
 
 
November 2014 
 
 
November 2014 

In april en mei 2014 worden 
business cases uitgewerkt t.b.v. de 
beleidsvorming van de 
Participatiewet. In het najaar wordt 
de samenwerking (governance) in 
de arbeidsmarktregio verder vorm 
gegeven (gemeenten en sociale 
partners) in het kader van het 
Werkbedrijf i.o. 

Landbouwverkeer uit de 
kom  

PWP Begin 2014 brief van provincie 
ontvangen waarin gemeente wordt 
opgedragen alternatieven te 
onderzoeken in plaats van 
openstellen N269 voor 
landbouwverkeer. 
 

In zomerperiode beeld van 
mogelijke alternatieven 
voor landbouwverkeer.  

Oktober besluitvorming door de 
raad.  

Likeurmuseum 
 

ROV (bij zorg-
huisvesting 
naar Welzijn)  

Naar aanleiding van een door een 
projectontwikkelaar ingediend 
schetsontwerp, heeft het college in 
maart 2014 mondeling een positieve 
reactie afgegeven. 
Op 17 december 2013 is 
sloopvergunning verleend voor 

Binnen 1 maand kom 
ontwikkelaar met concreet 
plan dat aan college kan 
worden voorgelegd. 

Beoordelen en zo nodig uitwerken 
plannen en noodzakelijke 
procedure volgen.  
Zie ook raadsinformatiebrief van 18 
maart 2014 (14int04561) 
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Project  Portefeuille Besluitvorming  
(wat & wanneer) 

Planning  Vervolg(acties) 

Varkensmarkt 24 (Hilverhummels) 
 

Hilvarenbeek Noord 
 

ROV Op 30 januari 2014 heeft college 
ingestemd met de 
inspanningsverplichting om 20 
woningen vrij te krijgen uit de 
richtgetallen woningbouw ten behoeve 
van de kwaliteitsverbetering van de 
noordelijke entree van de kern 
Hilvarenbeek  
 

 Planontwikkeling blijft discutabel 
punt. Vanuit de gemeente en de 
provincie is en blijft het 
uitgangspunt nadrukkelijk dat aan 
beide zijden ontwikkelingen 
plaatsvinden waarbij als eerste 
prioriteit het gebied met de kassen 
aan de orde is. Daarbij komt dat het 
aantal woningen een kritisch punt 
is.  
 

Startersinitiatieven 
 

ROV Projecten op basis van behoefte en 
beschikbare locaties 

Esbeek: april start bouw 
Diessen: gesprekken over 
leveringsvoorwaarden 
Biest-Houtakker: 
initiatieven lopen 
Haghorst: op korte termijn 
worden 4 
starterswoningen 
gebouwd.  
 

Vanuit actieplan Wonen nadere 
aandacht voor uitgiftevoorwaarden 
en grondprijzen.  

Herbestemming kerken 
 
 

ROV Geen specifieke besluitvorming 
plaatsgevonden 

 Esbeek: herbestemming wordt 
beoordeeld. Parochie en corporatie 
zijn in overleg.  
Biest-Houtakker: corporatie en 
parochie zijn in gesprek. Nog geen 
sprake van een voorkeursvariant. 
Verkennen van reële opties.  
Haghorst: Eerste verkenning vindt 
plaats. Kansrijke oplossingen lijken 
moeilijk.  
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Project  Portefeuille Besluitvorming  
(wat & wanneer) 

Planning  Vervolg(acties) 

 
Leystromen 
 

ROV Geen specifieke besluitvorming 
plaatsgevonden 

Binnen verschillende 
dossiers is overleg met 
Leystromen 
(Gelderakkers, 
inbreidingslocaties e.d.).  
 

Relatie met Leystromen nader 
bezien met in achtneming van 
ervaringen binnen de verschillende 
dossiers.  

Muziekonderwijs Pulz Welzijn Op 6 en 20 maart 2014 heeft 
bestuurlijke overleg plaatsgevonden 
over reorganisatieplan Stichting Pulz 
tussen gemeenten Hilvarenbeek, 
Best, Oirschot en Reusel-De Mierden 
en de stichting. 
 
 
 
 

10 juli 2014 raadsvoorstel 
met betrekking tot het 
beschikbaar stellen van 
aanvullende middelen 
voor de reorganisatie. 

 

Initiatieven medisch 
centrum Hilvarenbeek 
 

ROV Op 23 december 2013 collegebesluit 
om een positieve grondhouding aan te 
nemen ten aanzien van initiatief.  
 

Nog niet bekend.  Beekdal is bezig om plannen uit te 
werken en partners voor het 
initiatief aan te trekken.  

Toeristische visie PWP Laatste visie dateert van 29 januari 
2009 

Tweede helft 2014 start 
actualiseren c.q. opstellen 
nieuwe toeristische visie  
 

 

Werkgroep Wonen en 
Zorg 

Welzijn Geen specifieke besluitvorming 
plaatsgevonden. 

Begin mei 2014: 
presentatie van het 
eindrapport over het 
woningbehoefteonderzoek 
onder senioren. 
Eind april 2014 neemt 
Leystromen een besluit 
over afname van de 

Mits Leystromen afziet van 
overname van de grond, gaat de 
werkgroep de mogelijkheden 
onderzoeken voor een pilot 
(patiobungalows) op de 
vrijkomende schoollocatie. Dat zal 
in nauw overleg met de gemeente 
gebeuren. 
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Project  Portefeuille Besluitvorming  
(wat & wanneer) 

Planning  Vervolg(acties) 

locatie Adrianus/Driehoek 
 

     

 


