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2017-038559 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 19 december 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-037410 
RU/Roelem 

Hersteltarieven straatwerk 2018 
 
Als nutsbedrijven werkzaamheden uitvoeren aan kabels en 
leidingen brengen zij schade toe aan bestratingsmaterialen, 
bermen en groenvoorzieningen. Hiervoor betalen zij ons 
een vergoeding. De tarieven moeten jaarlijks door het 
college worden vastgesteld. 

Het college besluit de 
hersteltarieven voor 2018 vast te 
stellen. 

   

2017-035141 
RU/Jokuip-
Gikant 

Kwaliteitsimpuls wandelroutenetwerk 
 
Het wandelnetwerk is een recreatief en toeristisch product 
dat van groot belang is voor ons en de regio. De kwaliteit 
c.q. actualiteit van de vijf wandelknooppuntenpanelen in 
onze gemeente is laag. Daarnaast is er op dit moment geen 
wandelkaart beschikbaar voor inwoners en toeristen waar 
alle wandelmogelijkheden in Geldrop-Mierlo zijn 
samengevoegd. 

Het college besluit: 
 
1. Het raadsvoorstel "Budget 
beschikbaar stellen voor 
kwaliteitsimpuls 
wandelroutenetwerk" ter 
besluitvorming aan de 
gemeenteraad aan te bieden.  
2. Met het vervangen en 
vernieuwen van 
wandelknooppuntpanelen in te 
stemmen. 
3. Met het ontwikkelen van een 
lokale wandelkaart Geldrop-
Mierlo in te stemmen.  
4. Er mee in te stemmen om 
hiervoor in totaal €.7.846,- aan 
de reserve 'recreatie en 
toerisme' (71130033) te 
onttrekken middels de 5e 
begrotingswijziging van 2018. 

   

2017-037510 
RU/Roelem 

Opiniërend gesprek met de raad terzake van de 
rotondes op de Santheuvel 
 
Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad de wens geuit 
om met het college in overleg te willen gaan over de 
problematiek op de Santheuvel. Dit betreft met name de 
keuze om rotondes aan te leggen op de kruispunten met de 
Kerkakkers, respectievelijk de Heer van Scherpenzeelweg / 
Heer de Heuschweg. 

Het college besluit het 
agendaverzoek aan de raad te 
richten, voorzien van de 
discussienota. 

   

2017-038029 
RU/Pevers 

Gewijzigd bouwplan De Nieuwe Wende (Kleyn 
Dommel), Nieuwendijk 25-27 
 
Op 14 april 2011 is ten behoeve van de herontwikkeling van 
een terrein waarop nu nog een oude bouwval (garage) 
staat een bouwvergunning verleend voor de bouw van een 
appartementencomplex met 26 appartementen, 7 
patiowoningen en een ondergrondse parkeerkelder. Deze 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van het 
verlenen van een gewijzigde 
omgevingsvergunning voor het 
bouwplan voor de realisering 
van 25 appartementen op het 
perceel Nieuwendijk 25-27. 



bouwvergunning is destijds ook onherroepelijk geworden. 
Als gevolg van de economische crisis is dit bouwplan 
echter nimmer uitgevoerd/gerealiseerd. Het thans 
voorliggende bouwplan gaat uit van de realisering van een 
appartementencomplex met 25 appartementen op dezelfde 
plaats als waar het oorspronkelijke complex was 
geprojecteerd. De oorspronkelijk geplande patiowoningen 
en parkeerkelder komen te vervallen 

2. De raad hiervan via een 
raadsinformatiebrief in kennis te 
stellen. 

   

2017-027706 
RU/Jokuip 

Organisatie kermissen 2018 en verder 
 
De organisatie van de kermis ligt op dit moment bij de 
gemeente Geldrop-Mierlo. De gemeenteraad heeft middels 
raadsbesluit GM2016-027681 besloten dat de kermis met 
ingang van 2017 een andere opzet krijgt. In 2017 is de 
kermis georganiseerd met de nieuwe opzet. De andere 
opzet van de kermis in 2017 heeft echter ook gezorgd voor 
wrijving tussen kermisexploitanten, horecaondernemers en 
omwonenden. Deze adviesnota geeft een aanzet om te 
verkennen hoe de scheiding tussen vergunningverlening en 
organisatie van de kermis vorm kan krijgen. 
 

Het college besluit: 
 
1. De huidige opzet van de 
kermissen te continueren. 
2. Een externe organisatie in 
opdracht van de gemeente de 
kermissen als pilot in 2018 te 
laten organiseren; 
3. Hiervoor € 10.000,- 
beschikbaar te stellen (50/50 
programma’s 2 en 3 posten 
onvoorzien); 
4. De (budgettair neutrale) 
wijziging in de 1e 
tussenrapportage 2018 te 
verwerken; 
5. Onderzoek voor het 
structureel uitbesteden van de 
organisatie van de kermis te 
starten; 
6. Hiervoor € 5.000,- 
beschikbaar te stellen (50/50 
programma 3 post onvoorzien 
en economische zaken); 
7. De overheveling van post 
onvoorzien van programma 3 
(budgettair neutraal) in de 1e 
tussenrapportage 2018 te 
verwerken; 
8. Met de Raadsinformatiebrief 
in te stemmen. 

2017-038180 
RU/Robont-
Rosmol 

Fonds Bovenwijkse voorzieningen onttrekking 
 
In maart 2015 is het nieuwe fonds "Bovenwijkse 
Voorzieningen" ingesteld in het kader van de Nota 
kostenverhaal en de Uitvoeringsparagraaf van de 
structuurvisie. Sindsdien zijn in anterieure overeenkomsten 
afdrachten in dit fonds overeengekomen. Daarnaast 
worden ook gemeentelijke grondexploitaties belast met 
afdrachten ten behoeve van dit fonds. Na besluitvorming in 
het kader van de jaarrekeníng van 2016 was het saldo van 
het fonds per 1 januari 2017 €,697.302,-. Inmiddels is een 
aantal investeringen in Bovenwijkse voorzieningen in 
voorbereiding waaronder een deelproject van het project 
Rijk van Dommel en Aa. Het betreft hier het deelproject 
recreatieve verbinding. Ten behoeve van dit project wordt 
nu een eerste voorlopige bijdrage uit het fonds onttrokken. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met een 
onttrekking van € 105.000,- ten 
laste van het fonds Bovenwijkse 
voorzieningen; 
2. In te stemmen met de 
raadsinformatiebrief 

   

   

2017-038271 
MO/Henijs 

Nieuwbouw Strabrecht College 
 
In de Leefkamer van 31 oktober 2017 is de gemeenteraad 
geïnformeerd over de stand van zaken nieuwbouw 
Strabrecht College en het geconstateerde tekort op het 
krediet om de nieuwbouw te kunnen realiseren. In de  
raadsinformatiebrief wordt op het nieuwbouwproces nader 
ingegaan en wordt melding gemaakt van het vervolgproces. 

Het college besluit in te 
stemmen met de 
raadsinformatiebrief inzake 
nieuwbouw Strabrecht 
College. 



   

2017-038251 
MO/Lenoyo 

Zienswijze Kaderbrief 2019 Senzer 
 
Op basis van de gemeenschappelijke regeling van Senzer 
heeft de raad jaarlijks de mogelijkheid om hun zienswijze te 
geven op het voorgenomen beleid en de begroting. Deze 
kaderbrief omschrijft de hoofdlijnen voor het beleid in 2019 
en is richtinggevend voor het opstellen van het 
Ondernemingsplan en de Begroting van Senzer voor 2019. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om over deze 
kaderbrief haar schriftelijke zienswijze te geven. 

Het college besluit: 
 
1 Kennis te nemen van de 
kaderbrief 2019 van Senzer; 
2. In te stemmen met de 
concept-zienswijze op deze 
kaderbrief en deze middels het  
raadsvoorstel aan de raad voor 
te leggen. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 2 januari 2017 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


