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2017-011408 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 11 april 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-008976 
RU/Roandr 

Uitbreiden horecagedeelte D’n Aspergehof, Bekelaar 20 
in Mierlo 
 
Sinds 2014 wordt op D’n Aspergehof, Bekelaar 20 in Mierlo 
naast het agrarische bedrijf en het winkelgedeelte ook een 
horecaruimte geëxploiteerd. In 2016 is ermee ingestemd 
dat ook alcohol mag worden geschonken. Nu is er een 
nieuw principeverzoek ingekomen om een lift te mogen 
realiseren en om de bestaande keuken uit te breiden. Dit 
houdt in dat de horeca-oppervlakte toeneemt, wat in strijd is 
met de eerder verleende vergunning. Wel is de uitbreiding 
beperkt en is er geen sprake van een vergroting van de 
binnenruimte of het terras.  

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de beperkte 
uitbreiding van het horecagedeelte 
van D’n Aspergehof, Bekelaar 20 
in Mierlo;  
2. Hiervoor een omgevings-
vergunning te verlenen via het 
doorlopen van een reguliere 
afwijkingsprocedure. 

   

2017-011479 
MO/Pewilm 

Gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2016 
 
De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
(Wko) bepaalt dat het college van burgemeester en 
wethouders toeziet op de naleving van de kwaliteit van de 
kinderopvang (dagopvang, buitenschoolse 
opvang en gastouderbureaus). Jaarlijks legt het college 
verantwoording af aan de gemeenteraad en aan de 
Inspectie voor het Onderwijs over de wijze waarop de 
toezichthoudende taak is uitgevoerd en op welke wijze het 
college heeft gehandhaafd op de geconstateerde 
afwijkingen. 

Het college besluit: 
 
1. Het gemeentelijk jaarverslag 
kinderopvang 2016 vast te stellen; 
2. In te stemmen met het 
informeren van de gemeenteraad 
middels de Raadsinformatiebrief, 
inclusief het jaarverslag 
kinderopvang 2016. 
 

   

2017-011211 
MO/Anjuli 

Bestuursovereenkomst 2017 - 2020 m.b.t. de 
subsidiëring van stichting Kunstkwartier 
 
De Stichting Kunstkwartier biedt in de gemeenten Nuenen, 
Helmond en Geldrop-Mierlo kunstzinnige vorming aan. 
De subsidie die wij verstrekken betreft in hoofdzaak de 
muzieklessen aan kinderen. Voor het deel van de 
activiteiten van Kunstkwartier dat alle 3 de gemeenten 
afnemen, zijn voor de periode 2013-2016 afspraken 
gemaakt in een bestuursovereenkomst. Omdat deze afliep 
per 1 januari 2017 is een nieuwe bestuursovereenkomst 
voor de periode 2017-2020 voorbereid. Het betreft een 
overeenkomst tussen de 3 subsidiërende gemeenten. 

Het college besluit in te stemmen 
met de bestuursovereenkomst 
2017-2020 m.b.t. de subsidiëring 
van stichting Kunstkwartier. 

   

2017-011494 
MO/Feabee 

Kadernota doorontwikkeling armoedebeleid 
 
ln de voorliggende kadernota wordt een doorontwikkeling 
van het huidige armoedebeleid voorgesteld door middel van 
een meerjarig actieplan. Door de decentralisaties van de 
Wmo 2015 en Jeugdhulp is er veel veranderd in het sociaal 

Het college besluit het voorstel aan 
te houden. 
 
 



domein. Wanneer de 'wereld' verandert is het belangrijk dat 
wij ook onze systemen en onze manier van denken daarop 
aanpassen. Sterker nog, om te komen tot een duurzame 
inrichting van het sociale domein, moeten wij anticiperen op 
de toekomst. Het is niet langer dat armoede los gezien 
kan worden van andere zaken, zoals werkeloosheid, het 
gevoel buiten spel te staan en gezondheidsverlies. Wij zien 
dan ook mogelijkheden voor meer integraliteit en maatwerk 
voor onze inwoners. Dit is essentieel om het armoedebeleid 
duurzaam door te ontwikkelen. Ook onze partners van het 
armoedeplatform en het Cliënten Platform Minima zien 
deze ontwikkelingen en kansen. Zij hebben in de afgelopen 
periode dan ook concrete handreikingen gedaan voor wat 
betreft bijvoorbeeld de inhoud en uitvoering van enkele 
regelingen. Daarnaast willen wij het onderzoeksrapport van 
de Rekenkamercommissie aangrijpen als uitnodiging om 
het armoedebeleid verder uit te werken. 

   

2017-011580 
PuZa/ 
Pezwan 
 

Uniforme openingstijden gemeentehuis 
 
Wij communiceren dat het gemeentehuis is geopend van 
09.00-17.00 uur. Publiekszaken wijkt hier van af, want 
zowel de ontvangstbalie als het TIC zijn al vanaf 08.30 uur 
operationeel. Voorgesteld wordt uniforme openingstijden te 
hanteren, dus ook de ontvangstbalie en het TIC vanaf 
09.00 uur operatíoneel en/of bereikbaar. Dit schept voor 
iedereen meer duidelijkheid. 
 

Het college besluit: 
 
1. Binnen het gemeentehuis 
uniforme openingstijden te 
hanteren, te weten van 9.00 tot 
17.00 uur. Voor de eerstelijns 
dienstverlening hanteren wij 
daarnaast een tweetal 
avondopenstellingen op maandag- 
en donderdagavond van 18.00 uur 
tot 20.00 uur. 
2. De ingangsdatum te bepalen op 
1 mei 2017. 

   

   

2017-003609 
OS/Samoon 

lnterbestuurlijk Toezicht 2016 
 
ln november 2015 heeft de provincie Noord-Brabant het 
Beleidskader lnterbestuurlijk Toezicht 2016 - 2019 
vastgesteld. Hierin staat beschreven op welke manier de 
provincie de komende jaren het interbestuurlijk toezicht zal 
gaan uitoefenen. In het jaarlijks terugkerend toezicht 
beoordeelt de provincie iedere organisatie voor ieder 
toezichtgebied op een driepuntenschaal:  
Voldoet - Voldoet gedeeltelijk / met kanttekeningen - 
Voldoet niet. 

Het college besluit in te stemmen 
met de raadsinformatiebríef. 
 
 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 18 april 2017 
 
 
Feest van patroonheilige Sint Joris bij Gilde Sint Joris 
Zesgehuchten op zondag 23 april vanaf 09.15 uur op 
gildeterrein “De Guld” achter het gemeenschapshuis van 
Zesgehuchten 
Burgemeester Link neemt de uitnodiging aan. 
 
Viering Hockey Geldrop 75 jaar op zondag 21 mei vanaf 
16.30 uur, bij Hockeyclub Geldrop aan de Gijzenrooiseweg 
Geldrop 
Wethouder Jeucken neemt de uitnodiging (eventueel) aan. 

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

   

 Rondvraag  

 


