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Datum: 9 januari 2018 
 
 

2018-000310 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 2 januari 2018 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-038919 
RU/Majeuk 

Beheer en exploitatie gemeenschapshuis 
Zesgehuchten met ingang van 2018 
 
Het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis 
Zesgehuchten heeft besloten per 1 januari 2018 haar taken 
neer te leggen. Het is van groot belang dat de activiteiten in 
het gemeenschapshuis (en het pand Tournooiveld 10) 
zoveel mogelijk op normale wijze door kunnen gaan na 1 
januari 2018. Hoewel het dagelijks beheren en exploiteren 
van een gebouw niet tot de gemeentelijke taken behoren is 
in overleg met de portefeuillehouders en gelet op de 
tijdsdruk besloten, om deze taken tijdelijk over te nemen. 
Omdat deze werkzaamheden niet opgevangen kunnen 
worden binnen de huidige personele capaciteit is inhuur 
van een extern bureau noodzakelijk. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 
Projectopdracht; 
2. IBP Consultancy te verzoeken 
een prijsopgaaf te doen voor de 
werkzaamheden in fases 1 en 2; 
3. De kosten voor de externe 
inhuur in fase 1 en2, geraamd 
op € 31.000,- (excl. BTW), in 
eerste instantie te dekken uit de 
inkomsten van verhuur 
gemeenschapshuis en pand 
Tournooiveld 10 en de voor 
2018 gereserveerde 
subsidiemiddelen voor beheer 
en exploitatie. 

   

2018-000040 
RU/Miaanr 

Verklaring Buiten gebruikstelling westvleugel 
Strabrecht College 
 
De westvleugel van het Strabrecht College wordt 
momenteel niet meer gebruikt voor het onderwijs. Artikel 
110 WPO bepaalt dat, indien schoolgebouwen of delen 
daarvan blijvend niet meer voor de school worden gebruikt, 
het bevoegd gezag van de school en het college van 
Burgemeester en Wethouders in een gezamenlijke akte 
kunnen verklaren dat de gemeente Geldrop-Mierlo, na 
inschrijving bij het Kadaster, het volledige eigendom van de 
westvleugel van het Strabrecht College verkrijgt (artikel 110 
lid  4 WPO). 

Het college besluit in te 
stemmen met de verklaring 
buiten gebruikstelling van de 
Westvleugel van het Strabrecht 
College. 

   

2017-038454 
RU/Pevers 

Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan "Mierlo's Welkom" 
 
Het ontwerp-bestemmingsplan “Mierlo’s Welkom”, dat 
betrekking heeft op een woningbouwproject van Bastille BV 
aan de Hekelstraat/Ellenaar, heeft met ingang van 31 
augustus 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen 
met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen bij de 
gemeenteraad. Tijdens de termijn van terinzagelegging is 
een aantal zienswijzen ingediend. De raad dient bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan impliciet een besluit 
te nemen over de ingebrachte zienswijzen. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de nota 
“Zienswijzen ontwerp-
bestemmingsplan “Mierlo’s 
Welkom”; 
2. In te stemmen met het 
raadsvoorstel tot gewijzigde 
vaststelling van het 
bestemmingsplan “Mierlo’s 
Welkom”. 

   

2017-038374 
RU/Majeuk 

Start wijkontwikkelplan Braakhuizen Zuid 

 
De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft een motie 
aangenomen waarin zij aangeven dat er een 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 
projectopdracht; 



wijkontwikkelplan moet worden opgesteld voor de wijk 
Braakhuizen Zuid. Dit wijkontwikkelplan moet vorm krijgen 
samen met onze inwoners. In de motie is aangegeven dat 
dit proces begeleid dient te worden door een externe partij.  
 

2. De projectopdracht voor te 
leggen aan de gemeenteraad; 
3. De gemeenteraad te 
verzoeken een budget 
beschikbaar te stellen ter hoogte 
van € 72.500,-. 

   

2017-038139 
PU/Lohomb 

Monumentale status ’t Vossehol 
 
In 2007 is het traject tot aanwijzing van Heuvel 90 als 

gemeentelijk monument ingezet. Door het versturen van het 

voornemen tot aanwijzing als gemeentelijk monument geldt 

voor het pand een beschermde status. Er is echter nooit tot 

definitieve besluitvorming in dit traject gekomen. Nu de 

ontwikkelingen voor het pand en omliggende perceel actueel 
zijn, is het van belang dat het aanwijzingstraject wordt hervat. 

 

Het college besluit: 
 
l. Het ingezette 
aanwijzingstraject te 
actualiseren en voort te zetten 
2. Een actuele omschrijving van 
het pand op te laten stellen en 
deze voor advisering aan de 
erfgoedcommissie voor te 
leggen 
3. Na ontvangst van het advies 
de verdere besluitvorming aan 
het college voor te leggen. 

   

2018-000300 
OS/Wigebo 

Vergadering van het Dagelijks Bestuur Dienst 
Dommelvallei 16 januari 2018 
 
ln de collegevergadering, voorafgaand aan de vergadering 

van het Dagelijks Bestuur, worden de vergaderstukken 
besproken. Voor de vergadering van 16 januari 2018 geven 
de stukken geen aanleiding voor het maken van op- of 
aanmerkingen. 

Het college neemt de stukken 
voor de vergadering van het 
Dagelijks Bestuur Dienst 
Dommelvallei 16 januari 2018 
ter kennisgeving aan. 
 

   

2018-000330 
OS/Ligubb 

Het bezwaarschrift gericht tegen het collegebesluit van 10 

juli 2017 (gepubliceerd op 26 juli 2017) om de 
parkeergelegenheid, gelegen voor de woning aan de 
Hazelaar 15 te Geldrop, aan te wijzen als 

gehandicaptenparkeerplaats 
 
Bij besluit van 10 juli 2017 (gepubliceerd op 26 juli 2017) heeft 
het college de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats 
toegekend. Tegen dit besluit is bij brief van 31 augustus 2017 
(ontvangen gelijke datum) een bezwaarschrift ingediend. 

Het college besluit het 
bezwaarschrift ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand 
te houden met verbetering van de 
motivering. 

 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 9 januari 2017 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


