
BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING 
VAN HET COLLEGE VAN  
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

 

 
 
Aanwezig:  mevrouw R. Hoekman, mevrouw M. Verdouw en de heer M. Jeucken, allen wethouder 

de heer B. Link, burgemeester, de heer J. van Vlerken, secretaris 
 
Datum: 11 april 2017 
 

2017-010610 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 4 april 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-009759 
RU/Gahout 

Vrijstaande woning naast Burg. Termeerstraat 8 
 
Op 8 december 2015 is in principe ingestemd met de bouw 
van een vrijstaande woning op dit perceel. Inmiddels is het 
bouwplan uitgewerkt en is een anterieure overeenkomst 
opgesteld. De initiatiefnemers hebben al aangegeven in te 
kunnen stemmen met de inhoud van de anterieure 
overeenkomst.  

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de inhoud 
van de anterieure overeenkomst; 
2. De procedure van de ontwerp 
omgevingsvergunning te starten. 
 

   

2016-021786 
MO/Lokraa 

Uitvoeringsovereenkomst Stichting 
Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo 2017 
 
Op basis van de gemeentebegroting en de Algemene 
Subsidieverordening heeft de gemeente een beschikking 
tot subsidieverlening voor het jaar 2017 aan Stichting 
Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo afgegeven. In de 
beschikking is opgenomen dat op basis van artikel 4:36 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) een 
uitvoeringsovereenkomst 2017 wordt gesloten. De 
uitvoeringsovereenkomst sluit aan bij de huidige situatie en 
sorteert voor op het beëindigen van de subsidierelatie met 
Stichting Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo per 31 
december 2017. Er is daarmee sprake van slechts enkele 
kleine wijzigingen ten opzichte van afgelopen jaar. 

Het college besluit in te stemmen 
met de uitvoeringsovereenkomst 
Stichting Peuterspeelzaalwerk 
Geldrop-Mierlo 2017. 
 

   

2017-005720 
OS/Mihoof 

Verlenging gebruiksovereenkomsten Waarschuwings- 
en Alarmeringssysteem (WAS) 
 
De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de 
voorgenomen uitfaseringsdatum van het 
Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) gewijzigd 
naar 1 januari 2020. Het sirenestelsel 
zal daardoor voorlopig nog volledig operationeel blijven als 
alarmeringsmiddel bij incidenten 
waarbij het van belang is dat burgers naar binnen gaan en 
ramen en deuren gesloten houden. 
De overeenkomst is standaard. Er is gekozen voor een 
verlengingsperiode van 8 jaren om 
voldoende tijd te hebben voor verwijdering in het hele land. 

Het college besluit: 
  
1. Tot verlenging van de 
gebruiksovereenkomsten WAS per 
1 januari 2017 voor de duur van 8 
jaren onder ongewijzigde 
voorwaarden.  
2. De burgemeester op grond van 
artikel 171 Gemeentewet de 
overeenkomsten te laten 
ondertekenen en van elke 
overeenkomst één exemplaar te 
retourneren. 

   

2016-030713 
OS/Anheuv 

Vaststellen wegsleepregeling, mandaat en 
overeenkomst Kusters facilities B.V. 
 
Op 13 maart 2017 heeft de gemeenteraad de 
Wegsleepverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2017 
vastgesteld conform het collegevoorstel van 10 januari 
2017. ln de wegsleepverordening is bepaald dat het college 
de plaats van bewaring van voertuigen aanwijst en de 
openingstijden van deze bewaarplaats vaststelt. Dit wordt 
geregeld in de wegsleepregeling Geldrop-Mierlo 2017. Nu 
de Wegsleepverordening is vastgesteld kan deze 
Wegsleepregeling worden vastgesteld. 

Het college besluit: 
 
1. De Wegsleepregeling Geldrop-
Mierlo 2017 vast te stellen onder 
gelijktijdige intrekking van de 
wegsleepregeling Geldrop-Mierlo 
2007; 
2. Senior cluster Handhaving te 
mandateren conform bijgevoegd 
mandaatbesluit; 
3. Een overeenkomst aan te gaan 
met Kusters facillities B.V. voor de 



 uitvoering van de 
Wegsleepregeling Geldrop-Mierlo 
2017. 

   

2017-010563 
OS/Wigebo 

Vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst 
Dommelvallei van 11 april 2017 
 
De vergaderstukken voor de vergadering van het algemeen 
bestuur van de Dienst Dommelvallei worden in de 
collegevergadering, voorafgaand aan de vergadering van 
het algemeen bestuur, besproken. De vergaderstukken 
geven geen aanleiding voor op- of aanmerkingen. 

De vergaderstukken worden ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2017-010521 
OS/Samoon 

Ontwerpbegrotingen Metropoolregio Eindhoven, GGD-
Brabant Zuídoost, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (4GR) 
 
Begin maart2017 hebben de Dagelijkse Besturen van de 
Metropoolregio Eindhoven, GGD Brabant Zuidoost, 
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant (4GR) de ontwerpbegrotingen 2018 in 
overeenstemming met de afspraken van de beleidsnotitie 
kaders P&C-documenten aan 4GR aangeboden. De raad 
wordt in de gelegenheid gesteld om vóór 20 mei 2017 de 
formele zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegrotingen 
kenbaar te maken. De Algemene Besturen van de 4GR 
zullen deze zienswijze betrekken bij het vaststellen van de 
ontwerpbegrotingen. 

Het college besluit in te stemmen 
met het raadsvoorstel. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 11 april 2017 
 
Afscheid wethouder Joan Veldhuizen Bladel op woensdag 
19 april van 19.00-21.30 uur in het gemeentehuis van 
Bladel aan de Markt 21. 
Wethouder Jeucken neemt de uitnodiging (eventueel) aan. 
 
Netwerkbijeenkomst Duurzaam Wonen in de Regio op 
donderdag 1 juni van 15.30-18.00 uur in het Techniekhuys 
Veldhoven 
Wethouder Hoekman neemt de uitnodiging (eventueel) aan. 
 
Uitreiking medailles en de beker avondwandelvierdaagse 
Mierlo op vrijdag 16 juni ca. 20.15 uur in sportcafé De 
Weijer 
Wethouder Hoekman en wethouder Jeucken (eventueel) 
nemen de uitnodiging aan. 
 
Nederlands Kampioenschap Straatmaker 2017 op 
woensdag l9 tot en met vrijdag 2l april 
op het terrein van Bouw Infra mensen Mierlo en ROC Ter 
AA aan de Goorsedijk 6 te Mierlo 
Wethouder Verdouw neemt de uitnodiging aan. 
 
Week van Respect van 6-12 november 2017 
De collegeleden nemen deel aan de Week van Respect 
2017 op 6 november 2017, maar niet via het 
organisatiecomité “Respect Education Foundation”.  
Dat betekent ook dat er geen financiële bijdrage aan de 
organisatiekosten wordt geleverd. 

De representatielijst wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


