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2017-008851 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 21 maart 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-008819 
RU/Clterl 

6 twee-onder-een kapwoningen Kleine Vuurvlinder 
Luchen fase 2b  
 
In Luchen fase 2 is nog 1 locatie beschikbaar voor een 
projectontwikkeling. Het plandeel is tegenover de 
kanaalkavels gesitueerd. De diversiteit in de kanaalkavels 
vraagt om een rustige tegenhanger. Adriaans Bouwgroep 
B.V. in combinatie met En En Architecten hebben een 
eigentijdse vertaling gemaakt van 3 schuurwoningen.  In 
elke schuurwoning worden twee woningen ontwikkeld, 
waarbij alle functies en volumes onder 1 dak komen.  
Inmiddels hebben twee mogelijke kandidaten met Adriaans 
meegedacht om te kijken of dit concept ook aansluit bij de 
woonwensen van de huidige markt.  
.  

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 
ontwikkeling van 6 twee-onder-een 
kapwoningen aan de Kleine 
Vuurvlinder door Adriaans 
Bouwgroep B.V.  
2. Adriaans Bouwgroep B.V. onder 
voorwaarden de locatie te gunnen; 
a. Met ingang van 1 april 2017 tot 1 
oktober 2017;  
b. Voor een grondprijs van € 
320,00 excl. BTW;  
c. Met een optievergoeding van  
€ 375,00 per woning voor een 
periode van 6 maanden;  
d. Met een communicatie-
vergoeding van € 250,00 per 
woning;  
e. Het gepresenteerde 
architectuurbeeld en ambitieniveau 
is leidend; 
f. De voorgestelde 
duurzaamheidsmaatregelen 
worden meegenomen in de 
omgevingsvergunning; een en 
ander conform de 
duurzaamheidsnota; 
g. Elk kavel moet voorzien worden 
van 2 parkeerplaatsen (naast 
elkaar) op eigen terrein en in stand 
worden gehouden.. 

   

2017-008200 
MO/Pewilm 

Benoeming nieuw lid Cliëntenraad Participatiewet en 
Minima (CPM) 
 
Binnen de gemeente is de CPM actief. De cliëntenraad 
geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van 
lokaal beleid op het terrein van de Participatiewet. De CPM 
bestaat uit een vertegenwoordiging van cliënten (60%) 
en belangenorganisaties (40%). Het maximaal aantal leden 
is 12. Op dit moment zijn er 9 leden. Nieuwe leden 
moeten worden voorgedragen door de CPM en benoemd 
worden door het college. ln overleg met wethouder 
Jeucken heeft de CPM besloten om het zittend aantal leden 
uit te breiden met een tweetal leden vanuit de 
doelgroep. Het eerste nieuwe lid is benoemd per 1 maart 
2017.  Dit voorstel betreft de benoeming van een tweede 
nieuw lid. Als bijlage is bijgevoegd: de brief met het verzoek 
van de CPM tot benoeming. 
 

Het college besluit in te stemmen 
met de benoeming van de 
voorgedragen kandidaat voor  de 
CPM per 1 april2017. 



   

2017-009017 
MO/Feabee 

Deelname aan het nugger-programma van De Mens 
Werkt (DMW) Groep 
 
De (DMW) Groep is een arbeidsmarketingbureau met 
sterke regionale wortels. De DMW Groep heeft meer dan 
tien jaar ervaring in outplacement en loopbaanbegeleiding, 
waarvan de laatste zes jaar actief met het ontwikkelen van 
specifieke programma's voor arbeidsmarkt doelgroepen. 
Het doel van het nugger programma is om mensen uit te 
nodigen om op eigen initiatief, onder begeleiding van de 
DMW Groep, betaald werk te laten vinden. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de deelname 
van de gemeente Geldrop-Mierlo 
aan het Niet-Uitkerings-
Gerechtigden (nugger) programma 
van DMW Groep.  
2. ln te stemmen met het 
beschikbaar stellen van een bedrag 
ter hoogte van € 15.449,30 ten 
behoeve van het nugger-
programma. 

   

2016-018203 
MO/Anjuli 

Participatie overeenkomst Cultuureducatie met 
Kwaliteit 2017-2020 
 
De landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-
2020 beoogt de kwaliteit van cultuureducatie op scholen te 
vergroten. Alle basisscholen (behalve de Van der Putt-
school) zijn bereid om deel te nemen in de periode 2017-
2020. Het Kunstkwartier zal de rol vervullen van lokale 
intermediair. Jaarlijks is een bedrag van bijna € 39.000,00 
beschikbaar, waarvan de helft komt van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie en waarvan de helft van de gemeente 
dient te komen. 

Het college besluit: 
 
1. De overeenkomst te sluiten 
waarmee we deelnemen aan de 
regeling Cultuureducatie met 
Kwaliteit; 
2. Het door de gemeente te 
investeren bedrag voor matching 
van de regeling ad. € 19.446,50 op 
jaarbasis binnen de subsidie van 
Kunstkwartier te oormerken 
gedurende de jaren 2017-2020. 
3. Dat  in de nog te maken 
cultuurnota de vraag zal worden 
meegenomen op welke wijze 
omgegaan zou kunnen worden met 
verenigingen, zoals een harmonie, 
die gastlessen op scholen geven. 

   

2016-009182 
MO/Anjuli 

Huur van de kerktoren van de H. Brigidakerk en 
aanschaf van een carilloncomputer 
 
De gemeenteraad heeft in 2011 bij de vaststelling van de 
Meerjaren Programmabegroting 2012-2015 besloten 
om het huurcontract van de rechter kerktoren van de H. 
Brigidakerk, waarin het gemeentelijke carillon zich 
bevindt, op te zeggen per 1 januari 2017.Het betreft een 
contract uit 1976, met een huurtermijn van telkens 10 
jaar. Met het opzeggen van het contract is bereikt dat het 
niet weer stilzwijgend met 10 jaar is verlengd. De raad wil 
hiermee de mogelijkheid hebben om een nieuw besluit te 
nemen over de toekomst van het carillon. Met het 
kerkbestuur heeft overleg plaatsgevonden over een nieuw 
huurcontract. De werkgroep carillon heeft in 2016 gevraagd 
om een nieuwe carilloncomputer. 

Het college besluit: 
 
1. Met het parochiebestuur van de 
H. Nicasius een nieuwe 
huurovereenkomst te sluiten, voor 
de duur van een jaar met 
stilzwijgende verlenging van telkens 
een jaar; 
2. Een bedrag van € 3.845,00 
beschikbaar te stellen voor de 
aanschaf van een carilloncomputer; 
3. Dit bedrag ten laste te brengen 
van het budget Culturele 
verenigingen (FCL6540002); 
4. De raad te informeren via een 
raadsinformatiebrief, waarin tevens 
vermeld wordt dat de toekomst van 
het carillon deel kan uitmaken van 
de te voeren discussie over het 
cultuurbeleid. 

   

2017-008201 
MO/Frdiet 

Strategische Visie 
 
In het raadsprogramma "Samen voor Geldrop-Mierlo" heeft 
de raad de ambitie uitgesproken een concept Strategische 
Visie op te stellen. ln 2016 is, in samenwerking met het 
presidium als klankbord, het bijgevoegde concept tekstueel 
opgesteld. Vervolgens is deze tekst verrijkt met concrete 
kaders en acties die in 2017 en verder gaan bijdragen aan 
het realiseren van de visie. Naar aanleiding van de 
collegebehandeling d.d. 21 maart jl. zijn op het gebied van 
duurzaamheid, samenwerking, burgerparticipatie extra 
accenten gezet. Voor een belangrijk deel maken deze 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de concept 
Strategische Visie; 
2. Het concept verder te leiden voor 
besluitvorming. 



zaken ook onderdeel uit van de MPB en hebben daar hun 
financiële vertaling gekregen of gaan deze daar krijgen. Om 
die reden is er geen financiële paragraaf toegevoegd. 

   

2017-000055 
OS/Yvviss 

Het bezwaarschrift, gericht tegen het collegebesluit van 
7 december 2016 (verzonden 8 december 2016) om een 
omgevingsvergunning te verlenen voor het vestigen 
van een sportschool aan de Geldropseweg 10A Mierlo 
 
Op 7 december 2016 is op grond van artikel 2.1. lid 1 onder 
c van de Wabo een omgevingsvergunning verleend voor 
het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan (..) ten behoeve van het vestigen van een 
sportschool aan de Geldropseweg 10Ate Mierlo. Reclamant 
heeft tegen dit besluit tijdig een bezwaarschrift ingediend. 
De kwestie is ter advisering in handen gesteld van de 
commissie voor de bezwaarschriften.  

Het college besluit het 
bezwaarschrift ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te 
houden. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 28 maart 2017 
 
 
 
Afscheid wethouder Roël Hoppezak gemeente Gemert-
Bakel op dinsdag 4 april van 17.00-19.00 uur, gemeente 
Gemert-Bakel, Ridderplein1, Gemert 
Wethouder Hoekman neemt de uitnodiging aan. 
 
Afscheid wethouder Nicole Ramaekers gemeente 
Veldhoven op woensdag 19 april van 16.00-19.00 uur in 
Theater De Schalm, Meiveld 3, Veldhoven 
Burgemeester Link neemt de uitnodiging aan. 
 
Jaarvergadering Stichting Bolivia Komité Geldrop op 
dinsdag 25 april vanaf 20.00 uur, Bovenland 11 te Geldrop 
Wethouder Verdouw neemt de uitnodiging aan. 
 
Oranje Avond georganiseerd door Oranje Comité Mierlo op 
woensdag 26 april vanaf 20.00 uur, Molenplein Mierlo 
Burgemeester Link, wethouder Hoekman en wethouder 
Verdouw nemen de uitnodiging aan. 
 
 
 
Opening Koningsdag door Oranje Comité Mierlo op 
donderdag 27 april vanaf 10.00 uur, plein voor het 
patronaat Mierlo  
Burgemeester Link, wethouder Hoekman en wethouder 
Verdouw nemen de uitnodiging aan. 

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

   

 Rondvraag  

 


