
BESLUITEN 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: 6 juni 2017 
 
 

2017-015940 
OS/Jaalde 

B&W besluiten d.d. 30 mei 2017 
 

Het college besluit: 
 
1. De besluiten definitief 
vast te stellen.  
2. Naar aanleiding van de 
notulen deelt wethouder 
Jeucken mede, dat de 
concept-kadernota 
“Herijken Subsidiebeleid 
2017” (2017-015324) al wel 
om advies is toegestuurd 
aan de WMO-raad. 

   

2017-015731 
RU/rikrie 

1
ste

 Begrotingswijziging 2017 en Begroting 2018 Cure 
 
In de Gemeenschappelijke regeling Cure is opgenomen dat 
het bestuur de raad in de gelegenheid stelt zijn zienswijzen 
omtrent een ontwerpbegroting te geven. Dat geldt ook voor 
een begrotingswijziging.  

Het college besluit om 
bijgevoegd raadsvoorstel 
conform voor te leggen aan 
de Raad. 
 
 
 

   

2017-012656 
RU/jumaat 

Integrale Strategie Ruimte 
 
Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven heeft 
de Integrale Strategie Ruimte vrijgegeven voor 
bespreking in de colleges van de 21 gemeenten. 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de 
Integrale Strategie Ruimte. 
2. In te stemmen met 
bijgevoegde brief als 
reactie aan de 
Metropoolregio Eindhoven. 

   

2017-015466 
RU/roandri 

Verlenging gebiedscontract De Peel 2013-2017 (Stika-
regeling) met één jaar 
 
Het lopende Gebiedscontract De Peel 2013-2017 loopt op  
1 juli 2017 af. Dit contract regelt de deelname van de 
gemeente Geldrop-Mierlo aan het provinciale 
stimuleringskader Groenblauwe diensten (Stika), waar ook de 
overige Peelgemeenten en andere gebiedspartners aan 
deelnemen. Binnen deze regeling verdubbelt de provincie de 
gemeentelijke bijdrage aan het onderhouden en aanleggen 
van kleine landschapselementen in het buitengebied. De 
provincie wil deze regeling graag evalueren, waardoor het nog 
niet zeker is of deze regeling wordt verlengd.  

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
verlengen van het 
Gebiedscontract De Peel 
2013-2017 met één jaar tot 
1 juli 2018. 
2. Wethouder Hoekman te 
machtigen om voor de 
wijziging in het 
Gebiedscontract De Peel te 
tekenen. 

   

2017-015951 
RU/robont 

Uitwerkingsplan ontwikkellocatie Willem Barentszweg/De 
Bron 
 
De locatie Willem Barentszweg is een van de locaties uit het 
bestemmingsplan “Inbreidingslocaties Geldrop-Mierlo” 
(vastgesteld op 14 december 2015). Op 11 juli 2016 heeft de 
raad de uitgangspunten voor de ontwikkeling van locatie 
Willem Barentsweg/De Bron vastgesteld, namelijk te 
bestemmen voor het Heppie(t)Huis en een aantal senioren-
woningen, eventueel in combinatie met een dependance van 
de huisartsenpraktijk Coevering. De huisartsenpraktijk en 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
ontwerp Uitwerkingsplan 
(toelichting, regels en 
plankaart). 
2. In te stemmen met het 
Beeldkwaliteitsplan en dit 
vrij te geven voor inspraak. 
3. In te stemmen met de 
beantwoording van de 



Woonbedrijf hebben zich teruggetrokken. Stichting Heppie wil 
op korte termijn doorgaan met haar voornemen. Daarom is nu 
een Uitwerkingsplan en Beeldkwaliteitsplan voorbereid, dat 
zowel de bouw van het Heppie (t)Huis als de bouw van 
maximaal negen seniorenwoningen in de koopsector mogelijk 
maakt. 

vragen en inbreng van 
omwonenden. 
4. In te stemmen om de 
maximaal 9 
seniorenwoningen (als 
CPO-initiatief) op de markt 
te brengen. 

   

2017-016075 
MO/pewilm 

Pilot Jeugdraad op basis van 'adviesvangers' 
 
De gemeenteraad heeft gevraagd te onderzoeken of 
jeugdparticipatie in Geldrop-Mierlo vormgegeven kan worden 
in een jeugdraad. ln het onderzoek is niet alleen gekeken naar 
een jeugdraad, maar zijn ook andere vormen van meedenken 
en meedoen door jongeren onderzocht. Hiervoor hadden wij 
op 24 mei 2017 een discussiebijeenkomst georganiseerd in 
The Lounge. Hiervoor waren raadsleden/fractieassistenten, 
ervaringsdeskundigen én jongeren uitgenodigd. Meerdere 
jongeren gaven aan te willen werken met een harde kern van 
jongeren die pér onderwerp geïnteresseerde jongeren 
uitnodigen om samen tot een advies voor de gemeenteraad te 
komen. De methode 'adviesvangers' sluit hierbij aan. 
Adviesvangers zijn namelijk jongeren die op een informele 
manier de stem 'opvangen' van medejongeren over 
verschillende onderwerpen en zo ideeën en adviezen samen 
kan stellen. 

Het college besluit in te 
stemmen met het 
bijgevoegde raadsvoorstel 
'pilot jeugdraad op basis 
van 'adviesvangers' voor 
één jaar' en deze ter 
besluitvorming voor te 
leggen aan de 
gemeenteraad. 

   

2017-016140 
MO/fakler 

Onderzoeksvoorstel vertrouwensexperiment 
 
Naar aanleiding van de motie 'Pilot stimulerende bijstand' (dd. I 
februari 2016) is er een onderzoek 
uitgevoerd naar de mogelijkheden van een 
vertrouwensexperiment in de gemeente Geldrop-Mierlo. 
Dit onderzoek heeft geleid tot onderliggend 
onderzoeksvoorstel vertrouwensexperiment. 

Het college besluit: 
 
1. ln te stemmen met de 
kaders voor het 
vertrouwensexperiment 
zoals verwoord in het 
'Onderzoeksvoorstel 
vertrouwensexperiment 
binnen de Participatiewet 
gemeente Geldrop-Mierlo' 
dat is 
opgenomen in bijlage 1. 
2. ln te stemmen met het 
bijgevoegde raadsvoorstel 
"vertrouwensexperiment" 
en dit raadsvoorstel voor 
behandeling door te leiden 
naar de Leefkamer van 27 
juni 2017. 

   

2017-015955 
OS/hekeij 

Evaluatieverslag burgerparticipatie 
 
ln het raadsprogramma 2014-2018 heeft de raad aangegeven, 
dat het anders moet met burgerparticipatie en inspraak. Niet 
alleen inspraak wanneer deze wettelijk is voorgeschreven. 
Uitgangspunt moest worden een zo vroeg mogelijke 
betrokkenheid van burgers en altijd inspraak tenzij…. De op 26 
september 2015 vastgestelde Participatie- en inspraak-
verordening Geldrop-Mierlo is de uitwerking van dit door de 
raad gewenste uítgangspunt. Naar aanleiding van een 
amendement van Groenlinks bij de behandeling van de 
Begroting 2017 is afgesproken dat niet na twee jaar, maar al in 
de eerste helft van 2017 een evaluatie van de Participatie- en 
inspraakverordening zal plaatsvinden. 

Het college besluit: 
 
1. Met inachtneming van 
enkele aanvullingen (pilot 
jeugdraad en Luchen fase 
III als voorbeeld-projecten) 
en een nuancering van de 
tekst op pagina t.a.v. het 
aspect “blanco situatie”, in 
te stemmen met het 
evaluatieverslag 
burgerparticipatie. 
2. ln te stemmen met het 
raadsvoorstel waarin het 
evaluatíeverslag wordt 
aangeboden aan de 
gemeenteraad en wordt 
verzocht in te stemmen met 
de aanbevelingen. 



   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 6 juni 2017 

Het college besluit met 
inachtneming van een 
enkele aanpassing de lijst 
voor kennisgeving aan te 
nemen. 

 Rondvraag  

 


