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2017-012760 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 25 april 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-011382 
RU/Roelem 

Aanpak wateroverlast Laan van Tolkien 
 
In de Laan van Tolkien is in 1998 een serie woningen 
gebouwd met een inpandige garage onder de woning. Al 
vrij snel na oplevering bleken deze garages bijzonder 
gevoelig voor wateroverlast. Jarenlang is getracht de 
problemen met beperkte middelen te bestrijden, maar dit 
bood onvoldoende soelaas. Er is nu een plan uitgewerkt 
waarvan wordt verwacht dat hiermee de overlast wel 
effectief kan worden bestreden. 

Het college besluit de raad te 
verzoeken een krediet, groot  
€ 430.000 ter beschikking te stellen 
voor de aanpak van de 
wateroverlast in de Laan van 
Tolkien conform het concept-
raadsvoorstel. 
 

   

2016-009820 
RU/Roelem 

Onderhoudsplan Santheuvel 
 
Vorig jaar heeft de portefeuillehouder met de raad van 
gedachten gewisseld over de problematiek rond bomen en 
verharding op de Santheuvel. In de afgelopen maanden is 
een plan uitgewerkt. Volgens afspraak wordt de raad 
hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. In 
aanvulling daarop zal het ontwerp in de eerstvolgende 
Ruimtekamer aan de hand van tekeningen worden 
toegelicht.  

Het college besluit de 
raadsinformatiebrief door te leiden 
naar de raad. 

   

2017-012027 
RU/Jevink 

Aanleggen van een uitweg Industrieweg 26 Mierlo 
 
Op 28 maart 2017 is door GNT een aanvraag 
omgevingsvergunning ingediend voor het aanleggen van 
een uitweg van hun perceel, Industrieweg 26, naar de 
Industrieweg. De Industrieweg is opgenomen in de bomen- 
en groenstructuur (module Structuren Groenbeleidsplan, 
september 2015). De aan te leggen uitweg doorsnijdt deze 
structuur. In de beleidsregels Uitwegen is opgenomen dat 
een uitweg is toegestaan tenzij deze ten koste gaat van 
de groene hoofd- en wijkstructuur zoals vastgesteld in het 
integrale groenbeleidsplan. Echter, de locatie van de aan te 
leggen inrit is nu al grotendeels verhard.  

Het college besluit om, in afwijking 
van het beleid Uitwegen, 
medewerking te verlenen aan de 
aanleg van een uitweg 
Industrieweg 26 Mierlo. 
 

   

2016-009061 
MO/Lokraa 

Uitvoeringsovereenkomst Halt 2017 
 
Op basis van de gemeentebegroting en de Algemene 
Subsidieverordening heeft de gemeente in januari 2017 
een beschikking tot subsidieverlening voor het jaar 2017 
aan Halt afgegeven. In de beschikking is opgenomen 
dat op basis van artikel4:36 Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) een uitvoeringsovereenkomst 2017 wordt 
gesloten. De uitvoeringsovereenkomst sluit aan bij de 
huidige situatie. Er is dus geen sprake van grote 
wijzigingen ten opzichte van afgelopen jaren. 

Het college besluit in te stemmen 
met de uitvoeringsovereenkomst 
Halt 2017. 

   



2016-011055 
MO/Lokraa 

Uitvoeringsovereenkomsten JGZ O-4 jaar 
 
Op basis van de gemeentebegroting en de Algemene 
Subsidieverordening heeft de gemeente begin 2017 
beschikkingen tot subsidieverlening voor het jaar 2017 aan 
de Jeugdgezondheidszorgorganisaties (JGZ) 0-4 
jaar De Zorgboog en Zuidzorg afgegeven. In de 
afzonderlijke beschikkingen is opgenomen dat op basis van 
artikel4:36 Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
uitvoeringsovereenkomsten 2017 worden gesloten. De 
uitvoeringsovereenkomsten sluiten aan bij de huidige 
situatie. Er is dus geen sprake van grote wijzigingen ten 
opzichte van afgelopen jaren. 

Het college besluit in te stemmen 
met de uitvoeringsovereenkomsten 
De Zorgboog en Zuidzorg 2017. 
 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 2 mei 2017 
 
Openingswoord bij start Jeugdvakantiewerk Mierlo 
op maandag 21 augustus 2017 om 8.45 uur 
Molenplein Mierlo. 
Wethouders Hoekman, Verdouw (eventueel) en Jeucken 
(eventueel) nemen de uitnodiging aan.  
 
Opening bourgondisch feest gilde Sint Sebastiaan op 
zondag 21 mei vanaf 11.00 uur, gildeterrein Arkweg 21, 
Mierlo. 
Burgemeester Link neemt de uitnodiging aan. 
 
Bedevaart Geldrop-Handel (eucharistieviering en 
processie) op zondag 25 juni vanaf 9.30 uur in het 
processiepark. 
burgemeester Link neemt de uitnodiging (eventueel) aan. 

Met inachtneming van enkele 
wijzigingen wordt de lijst ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


