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Datum: 12 juni 2017 
 
 
 

2017-016789 
OS/Jaalde 

B&W besluiten d.d. 6 juni 2017 
 

De besluiten worden 
definitief vastgesteld.  

   

2016-023580 
RU/majeuk 

Huisvestíng TMSG en overige maatschappelijke 
organisaties in de wijk Braakhuizen Zuid 
 
ln de Leefkamer van 15 november 2016 heeft de raad de door 
het college opgestelde rapportage "Onderzoek ruilmogelijk-
heden Bleekvelden 21" en het advies - om het pand 
Bleekvelden 21 onder bepaalde condities te ruilen tegen het 
pand Sint Jozefplein 4 – besproken. De raad heeft 
aangegeven, dat de motie van 4 november 2013 daarmee 
volledig is uitgevoerd, maar dat het resultaat niet tot 
tevredenheid stemt. ln de raadskamer van 28 november 2016 
heeft de raad vervolgens een motie vreemd aan de agenda 
aangenomen.  

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de 
twee opties voor de 
gekozen oplossingsrichting 
en de onderbouwing 
daarvan.. 
2. In te stemmen met het 
nader uitwerken van deze 
opties. Voor het 
doorrekenen van de kosten 
op hoofdlijnen wordt 
externe ondersteuning 
ingeschakeld. 
3. Het raadsvoorstel op een 
aantal punten te laten 
aanpassen. Het voorstel 
zal, vóór verzending, 
nogmaals (per mail) ter 
accordering aan het college 
worden voorgelegd,. 

   

2017-015228 
RU/basave 

Verzoek om ondernemersavond in ’t Patronaat 
 
De stichting Mierlo Meastro heeft verzocht om de finale-avond 
in ’t Patronaat te organiseren voor de uitreiking van de beste 
Mierlose ondernemer. ‘t Patronaat is een para-commercieel 
rechtspersoon, en het verzoek sluit hier niet op aan. 

Het college besluit geen 
gehoor te geven aan het 
verzoek van Stichting 
Mierlo Maestro om de 
finaleavond van de 
tweejaarlijkse uitreiking van 
de beste Mierlose 
ondernemer in ‘t Patronaat 
te organiseren. 

   

2017-000967 
RU/basave 

Regionale Adviescommissie Detailhandel (RACD) 
 
Op 17 januari 2017 is aan het college een collegevoorstel 
voorgelegd over het reglement RACD. Er zijn juridische 
wijzigingen op het reglement en er is een commissie 
samengesteld. Hierover wordt een (nieuw) besluit gevraagd. 

Het college besluit: 
 
1. Het eerdere besluit van 
17 januari 2017 in te 
trekken. 
2. Eén Regionale 
Adviescommissie 
detailhandel in te stellen die 
adviseert aan de 
gemeenten Best, 
Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo, Helmond, 
Nuenen, Oirschot, Son en 
Breugel, Veldhoven en 
Waalre. 
3. Jaap Kaai te benoemen 
als voorzitter van de RACD. 
4. De overige leden van de 
RACD te benoemen 
conform bijlage 1. 
5. Het Reglement 



Regionale 
Adviescommissie 
Detailhandel Stedelijk 
Gebied Eindhoven vast te 
stellen. 
6. De mandateringsregeling 
en mandaatlijst 'Uitvoering 
Regionale 
Adviescommissie 
Detailhandel gemeente 
Geldrop-Mierlo 2017 vast te 
stellen. 
7. De raad te informeren 
via de raadsinformatiebrief. 

   

2017-014579 
RU/miaanr 

Huur- en bruikleenovereenkomst Stichting 
Dorpswerkplaats ’t Saam 
 
Sinds 1 januari 2017 is 't Saam verzelfstandigd en heeft het als 
naam gekregen Stichting Dorpswerkplaats 't Saam. Nu de 
verzelfstandiging heeft plaatsgevonden, moet er een nieuwe 
huurovereenkomst worden opgesteld voor het pand aan de 
Hekelstraat 4 te Mierlo. Daarnaast 
wordt er een bruikleenovereenkomst opgesteld voor de grond 
gelegen achter het pand aan de 
Hekelstraat 4 te Mierlo. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 
huurovereenkomst voor de 
verhuur van het gebouw 
aan de Hekelstraat 4 te 
Mierlo aan Stichting 
Dorpswerkplaats 't Saam. 
2. ln te stemmen met de 
bruikleenovereenkomst van 
de grond achter het 
gebouw aan de Hekelstraat 
4 te Mierlo aan Stichting 
Dorpswerkplaats 't Saam. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf maandag 12 juni 2017 
 
Officiële opening lab-gebouw GNT Group, Industrieweg 26, 
Mierlo op donderdag 13 juli om 16.30 uur. 
Burgemeester Link en wethouder Hoekman nemen de 
uitnodiging aan. 
 
Opening expositie Marlies Verdonk op zondag 9 juli om 14.30 
uur in Kasteel Geldrop. 
Wethouder Verdouw neemt de uitnodiging aan. 
 
60

e
 Brabantse dag “Parade van vermaeck” op zondag 27 

augustus vanaf 12.30 uur in het Brabantdorp in  Heeze-
Leende. 
Burgemeester Link, wethouder Verdouw en wethouder 
Hoekman (eventueel) nemen de uitnodiging aan. 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 
 
 

   

 Rondvraag  

 


