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2017-018428 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 20 juni 2017 
 

De besluiten worden 
definitief vastgesteld.  

   

2017-012808 
RU/Gahout 

Principeverzoek Overakker 6 Mierlo 
 
Overakker is één van de bebouwingsconcentraties in het 
buitengebied van Mierlo. Gevraagd wordt om het perceel van 
Overakker 6 te mogen splitsen en hier een tweede woning te 
mogen bouwen. Aanleiding voor dit verzoek is de wens om 
mantelzorg te verlenen aan de ouders die in de originele 
woning wonen. 

Het college besluit géén 
medewerking te verlenen 
aan het principeverzoek. 
 

   

2017-017913 
MO/Niraai 

Toezicht op kwaliteit en calamiteiten Wmo 2017 
 
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Geldrop-Mierlo op grond 
van de Wmo 2015 wettelijk verantwoordelijk geworden om 
toezicht te houden op de kwaliteit van ingekochte 
voorzieningen. Medio 2015 heeft het college besloten om deze 
taak qua onafhankelíjke uitvoering neer te leggen bij de GGD 
Brabant-Zuidoost. Voor het jaar 2016 is deze opdracht met een 
jaar verlengd. De opdracht hiertoe aan de GGD is geëindigd 
per 1 januari 2017. Om deze wettelijke verantwoordelijkheid 
ook voor 2017 te borgen, is een nieuwe (eenjarige) opdracht 
aan de GGD noodzakelijk. 

Het college besluit: 
 
1. ln te stemmen met het 
protocol 'meldingen 
calamiteiten en geweld'. 
2. De GGD Brabant-
Zuidoost een éénjarige 
opdracht te verlenen om 
het reactief toezicht uit te 
voeren in 2017. 
 
 

   

2017-018137 
PuZa/Jovleu 

Evaluatie ínkoop- en implementatietraject digitale 
aankondigingsborden 
 
Het traject van start marktverkenning tot oplevering van de 
zeven digitale aankondigingsborden kenmerkt zich door een 
aaneenschakeling van formele trajecten en afhankelijkheden 
die, achteraf bezien, mogelijk bekort hadden kunnen worden. 
Deze informatienota dient ter illustratie van de verbeterpunten 
die uit het traject op te halen zijn. Deze verbeterpunten dienen 
als input voor toekomstige aanbestedings- en 
implementatietrajecten. 

Het college neemt het  
ínkoop- en implementatie-
traject digitale 
aankondigingsborden 
ter kennisgeving aan. 
 

   

2017-017333 
DD/Miwout 

(KPl)verslag archiefbeheer 2016 van de gemeente 
Geldrop-Mierlo 
 
Sinds oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezícht 
van kracht. Op grond van deze wet ziet de provincie toe op 
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen bij hun 
wettelijke taakbehartiging. Hieronder valt ook het toezicht op 
het archief- en informatiebeheer. De VNG heeft een raamwerk 
Kritische Prestatie lndicatoren (KPl's) ontwikkeld om de 
gemeenten te ondersteunen bij de horizontale verantwoording 
van de zorg en het beheer van archieven conform de 
Archiefwet 1995. Op basis van deze KPI's heeft cluster DIV 
van Dienst Dommelvallei een Verslag archiefbeheer 2016 voor 

Het college besluit: 
 
1. Het (KPl)verslag 
archiefbeheer 2016 
inclusief de verbeterpunten 
van de gemeente Geldrop-
Mierlo vast te stellen; 
2. In te stemmen met het 
informeren van de Raad 
over het (KPl)verslag 
archiefbeheer 2016 
inclusief de verbeterpunten. 
3. ln te stemmen met het 



de gemeente Geldrop-Mierlo opgesteld. 
 

versturen van het 
(KPl)verslag archiefbeheer 
2016 inclusief de 
verbeterpunten aan 
Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant. 

   

2017-017497 
OS/Wigebo 

Termijnagenda raad 
 
Naar aanleiding van de bespreking in het college vorige week 
is de lay-out van de termijnagenda aangepast. 

Het college besluit, met 
inachtneming van enkele 
aanpassingen, in te 
stemmen met het voorstel. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 27 juni 2017 
 
Opening Taalcafé Mierlo (LEV groep) op zaterdag 1 juli 2017 
om 11.00 uur in D’n Intheek, Dorpsstraat 113, Mierlo. 
Wethouder Verdouw neemt de uitnodiging aan. 

 

   

 Rondvraag  

 


