
BESLUITENLIJST 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 N. Scheltens, secretaris 
 
 
Datum: 11 juli 2017 
 
 

2017-019938 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 4 juli 2017 
 

De besluiten worden 
definitief vastgesteld.  

   

2017-019297 
RU/Shhass 

Woningbehoefteprognose Noord- Brabant, actualisering 
2017  
 
De provincie Noord- Brabant heeft, zoals is vastgesteld in de 
Verordening Ruimte, de woningbehoefteprognose uit 2014 
geactualiseerd. Deze is door de provincie aangeboden aan 
de colleges van burgemeesters en wethouders van de 
gemeenten in Noord- Brabant op 30 mei 2017.  

Het college besluit de 
informatienota ter 
kennisgeving aan te 
nemen. 

   

2017-019207 
RU/Fabreu 

Vaststellen definitieve subsidie ondernemersfonds 2016 
 
De Stichting Centrummanagement Geldrop en de Stichting 
Centrum- en Lintenmanagement Mierlo hebben een verzoek 
om vaststelling definitieve subsidie Ondernemersfonds 2016 
ingediend, conform de Subsidieverordening 
Ondernemersfonds.  

Het college besluit: 
 
1. De definitieve subsidie 
ondernemersfonds 2016 
aan Stichting 
Centrummanagement 
Geldrop vast te 
stellen op € 96.999,00; 
2. De definitieve subsidie 
ondernemersfonds 2016 
aan Stichting Centrum- en 
Lintenmanagement Mierlo 
vast te stellen op  
€ 36.532,25.  

   

2017-019576 
RU/Roandr 

Beëindiging Peelnetwerk 
 
Op 14 juli 2017 is de slotvergadering van de Stichting 
Peelnetwerk, waar sinds 2012 acht Peelgemeenten (Helmond, 
Deurne, Gemert-Bakel, Someren, Asten, Laarbeek, Nuenen en 
Geldrop-Mierlo) aan deelnamen. Tijdens deze vergadering 
wordt de Stichting Peelnetwerk formeel beëindigd. 

Het college besluit in te 
stemmen met het 
beëindigen van de 
gemeentelijke deelname 
aan het regionale 
overlegorgaan 
Peelnetwerk. 

   

2016-020960 
RU/Pevers 

Gewijzigde vaststelling uitwerkingsplan “Ellenaar” 
 
Het op 21 februari 2017 vastgestelde ontwerp-uitwerkingsplan 
“Ellenaar” heeft met ingang van 16 maart 2017 gedurende zes 
weken ter inzage gelegen met de mogelijkheid tot het 
indienen van zienswijzen bij het college. Er is een aantal 
zienswijzen ingediend binnen de gestelde termijn van zes 
weken. Het college dient, alvorens tot vaststelling van het 
uitwerkingsplan kan worden overgegaan, een besluit te nemen 
ten aanzien van de ingediende zienswijzen. In bijgevoegde 
nota “Zienswijzen uitwerkingsplan Ellenaar” worden de 
zienswijzen aangehaald en van commentaar voorzien. 
  

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 
Nota Zienswijzen 
Uitwerkingsplan “Ellenaar” 
en besluiten tot gewijzigde 
vaststelling van het 
genoemd uitwerkingsplan.  
2. Het vaststellingsbesluit 
te publiceren op de 
gebruikelijke wijze en 
gedurende zes weken ter 
inzage te leggen met de 
mogelijkheid tot het 
indienen van beroep bij de 
Afdeling 
Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. 

   



2016-026542 
MO/Gekamm 

Vervanging toplagen kunstgrasvelden, keuze infill-
materiaal 
 
Op 10 april 2017 heeft de raad besloten om de toplagen van 
de kunstgrasmatten in onze gemeente volledig te vervangen. 
Bepaald moet worden welk type infill wij voor deze nieuwe 
matten willen gebruiken. Twee mogelijkheden zijn onderzocht;  
een infill van kurk en een infill van TPE.  

Het college besluit: 
 
1. De voorkeur uit te 
spreken voor TPE als infill-
materiaal voor de 
kunstgrasvelden. 
2. De opdracht in de markt 
te zetten tot het vervangen 
van de infill op de Cruyff-
court en het kunstgrasveld 
van Mifano. 
3. De raad in kennis te 
stellen van het besluit via 
een raadsinformatiebrief. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 11 juli 2017 
 
Groet van Sint Catharina en Barbara Gilde Geldrop op 
(kermis)maandag 4 september 2017 om 11.30 uur 
Wethouders Hoekman, Verdouw en Jeucken en secretaris 
Scheltens nemen de uitnodiging aan. 
 
Afscheid burgemeester Severijns Oirschot, op vrijdag 29 
september 2017 van 13.30 tot 15.00 uur in gemeentehuis 
Oirschot, Deken Frankenstraat 3, Oirschot  
Burgemeester Link neemt de uitnodiging aan. 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 
 

   

 Rondvraag  

 


