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2018-010065 
OS/Anfran 

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W 
op 3 april 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2018-008612 
RU/midijk 

Verkoop trapveldje gelegen aan de achterzijde 
van de Dorpsstraat 102a-104 te Mierlo. 
 
De eigenaar van de woningen aan de Dorpsstraat 
102a en 104 te Mierlo heeft telefonisch een verzoek 
ingediend voor aankoop van het trapveldje gelegen 
achter zijn woning aan de Dorpsstraat 102a en 104 te 
Mierlo. 

Het college besluit: 
 

1 De verkoop van het trapveldje 
goed te keuren. 

2 De verkoopprijs van € 69.500,00 
goed te keuren. 

3 Verkoop onder voorbehoud van 
goedkeuring door Gedeputeerde 
Staten 

   

2018-010042 
RU/roelem 

Onderhoudsplan wegen 2018-2019 
 
Het advies onderhoudsplan wegen 2018-2019 betreft 
een 2-jarig plan voor het onderhoud aan de wegen. 
Hierin wordt tot op straatniveau aangegeven welke 
onderhoudsmaatregelen nodig worden geacht. 

Het college besluit: 
1.  Het onderhoudsplan Wegen voor 

het jaar 2018 vast te stellen. 
2.  het onderhoudsplan voor het jaar 

2019 technisch voor te bereiden. 

   

2018-010510 
RU/johoei 

Uitbesteding begeleiding weekmarkten 
 
De vertraging op de herinrichting van de Heuvel heeft 
consequenties voor de verzelfstandiging en 
verplaatsing van de weekmarkten. In dit voorstel 
lichten we toe waarom we de dagelijkse begeleiding 
en de begeleiding om te komen tot verzelfstandiging 
willen uit besteden. 

Het college besluit: 
 
1 De dagelijkse werkzaamheden 

voor de weekmarkt en de 
begeleiding rondom de 
verzelfstandiging uit te besteden; 

2 Toestemming te verlenen de 
eenmalige kosten van € 8.500,- te 
dekken uit het algemeen resultaat 
en dit mee te nemen in de eerste 
rapportage 2018. 

   

2018-008303 
RU/roelem 

Onderhoud Kerkakkers Definitief Ontwerp 
 
Het Voorlopige Onderhoudsplan voor de Kerkakkers 
heeft vanaf 14 februari tot en met 14 maart ter inzage 
gelegen. Aangezien hierop geen reacties zijn 
binnengekomen kan het plan als definitief worden 
vastgesteld. 

Het college besluit het definitieve 
ontwerp voor de Kerkakkers vast te 
stellen. 
  

   

2016-021786 
MO/henijs 

Definitieve vaststelling subsidie 2017 Stichting 
Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo 
 

Het college besluit in te stemmen met 
de brief aan Stichting 
Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo 
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Stichting Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo heeft 
de financiële stukken over 2017 ingediend. Voor 
2017 dient de subsidie definitief vastgesteld te 
worden. In deze adviesnota wordt op de definitieve 
vaststelling nader ingegaan. 

inzake definitieve vaststelling subsidie 
2017. 

   

2018-010128 
MO/pewilm 

Regionaal beleidskader toezicht- en handhaving 
kinderopvang. 
 
Per 2018 zijn de kwaliteitseisen voor kinderopvang 
gewijzigd. Het regionaal beleidskader toezicht- en 
handhaving kinderopvang is daarom aangepast en 
moet per gemeente worden vastgesteld. 

Het college besluit: 
 
1. Het ‘Regionaal beleidskader 

toezicht en handhaving 
kinderopvang 2018’ vast te stellen 
als beleidskader voor de gemeente 
Geldrop-Mierlo en met 
terugwerkende kracht vanaf 1 
januari 2018 in werking te laten 
treden; 

2. De ‘beleidsregels handhaving Wet 
kinderopvang ‘ inclusief 
Afwegingsoverzicht vast te stellen 
en met terugwerkende kracht vanaf 
1 januari 2018 in werking te laten 
treden;. 

3. De beleidsnotitie ‘‘Regionaal 
beleidskader toezicht en 
handhaving kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk 2016 en 
‘Beleidsregels handhaving Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen’ en het 
bijbehorende afwegingsoverzicht, 
beide vastgesteld op 16 februari 
2016, gelijktijdig in te trekken; 

4. De raad te informeren over de 
actualisatie van het regionaal 
beleid voor toezicht en handhaving 
kinderopvang via een 
raadsinformatiebrief. 

   

2018-003843 
MO/gekamm 

Subsidie evenement " 't is (voor) Niks". 
 
Op 31 januari 2018 ontvingen wij een 
subsidieaanvraag voor het evenement “’t is (voor) 
niks”. Dit is een gratis hardloopevenement op de 
Strabrechtse Heide. Als gevolg van een stijgend 
aantal deelnemers stijgen ook de kosten voor de 
beveiliging. Ten behoeve van de veiligheid, in de 
vorm van de aanwezigheid van een 
ambulancevoertuig, wordt een structurele subsidie 
aangevraagd van € 500,- per jaar. 

Het college besluit: 
 
1. Een subsidieaanvraag van 

Stichting “’t is (voor) Niks” toe te 
kennen. 

2. Jaarlijks een subsidie van € 500,- 
beschikbaar te stellen voor de 
periode tot en met 2020. 

3. Dit bedrag te betalen uit het budget 
voor subsidies aan 
sportverenigingen 
(6530002/42500). 

   

2018-005764 
OS/yvviss 

Beslissing op bezwaar 
 
Op 20 februari 2018 is een bezwaarschrift ontvangen 
dat mede is ingediend namens een aantal 
omwonenden in de Heilige Geeststraat te Geldrop. 
Dit bezwaarschrift richt zich tegen de voorgenomen 

Het college besluit het bezwaarschrift 
niet- ontvankelijk te verklaren. 
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aanleg van een ‘kiss and ride’zone in de Heilige 
Geeststraat te Geldrop.  
Het bezwaarschrift is in handen gesteld van de 
commissie voor bezwaarschriften (hierna te noemen: 
commissie). Het horen van belanghebbenden is een 
vast onderdeel van het behandelen van een 
bezwaarschrift. Op grond van artikel 7:3 onder a van 
de Algemene wet bestuursrecht kan daarvan worden 
afgezien als een bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk 
is. De commissie heeft gezien bovenstaande 
besloten om af te zien van het houden van een 
hoorzitting. 

   

2018-001939 
OS/yvviss 

Beslissing op bezwaar 
 
Bij besluit van 18 december 2017 is aan reclamante 
een parkeervergunning voor het kalenderjaar 2018 
toegekend. Tegen dit besluit heeft reclamante tijdig 
een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaarschrift 
is in handen gesteld van de commissie voor 
bezwaarschriften (hierna te noemen: commissie). Op 
5 maart 2018 heeft de commissie het bezwaarschrift 
behandeld en zijn reclamante en college in de 
gelegenheid gesteld te worden gehoord. Van de 
hoorzitting is verslag gemaakt. 

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

   

2018-000049 
OS/yvviss 

Beslissing op bezwaar 
 
Op 30 maart 2017 heeft reclamant ter legalisatie een 
aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. Bij 
beschikking van 5 december 2017 (verzonden 8 
december 2017) is de aanvraag van reclamant om 
een omgevingsvergunning voor het slopen en 
opnieuw bouwen van een loods op het perceel 
Loeswijk 28 te Mierlo, geweigerd. Tegen dit besluit 
heeft Van den Boom vof, namens reclamant, tijdig 
een bezwaarschrift ingediend. 
Op 5 maart 2018 heeft de 
bezwaarschriftencommissie het bezwaarschrift 
behandeld en zijn reclamanten en college in de 
gelegenheid gesteld te worden gehoord. Van de 
hoorzitting is verslag gemaakt. 

Het college besluit: 
 
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en 

ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand 
te houden. 

2. Het verzoek om 
proceskostenvergoeding ingevolge 
artikel 7:15 tweede lid Awb af te 
wijzen daar het bestreden besluit 
niet wordt herroepen wegens een 
aan het bestuursorgaan te 
wijten onrechtmatigheid. 

   

2018-010735 
OS/hekeij 

Jaarverslag juridische kwaliteitszorg 2017 en 
Jaarverslag Commissie voor Bezwaar 
 
Een juridisch kwaliteitszorgsysteem kan niet zonder 
een periodieke doorlichting van de gemeentelijke 
organisatie of onderdelen daarvan op de juridische 
kwaliteit en de juridische risico’s. Het opstellen van 
een Jaarverslag juridische kwaliteitszorg en de 
jaarverslagen van de Commissie voor 
Bezwaarschriften en Klachtencommissie zijn 
instrumenten hiervoor. 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van het 

Jaarverslag juridische 
kwaliteitszorg 2017 

2. In te stemmen met de 
aanbevelingen in paragraaf 8 van 
het jaarverslag 

3. Kennis te nemen van het 
Jaarverslag 2017 van de 
Commissie voor Bezwaarschriften 
en Klachtencommissie; 

4. Rapporten ter kennisname aan te 
bieden aan de gemeenteraad. 
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 "Keek op de week"  

   

2018-010519 
OS/Anfran 

Overzicht representatie college vanaf 10 april 
2018 
 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen.  

   

2018-010519 
OS/Anfran 

Uitnodigingen te bespreken in B&W-vergadering 
d.d. 10 april 2018 

 

   

 Sluiting  

   

 


