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2017-021374 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 18 juli 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-020664 
RU/Ieover 

Uitspraak Raad van State inzake het ingestelde hoger 
beroep tegen het verkeersbesluit ‘Aansluiting 
Burgemeester Termeerstraat - Geldropseweg 
 
Op 7 juni 2017 ontvingen wij de uitspraak van de Raad van 
State inzake het ingestelde hoger beroep m.b.t. het genomen 
verkeersbesluit inzake de nieuwe aansluiting van de 
Burgemeester Termeerstraat op de Geldropseweg in Mierlo. 
De Raad van State heeft bepaald dat de beroepen van zowel 
de Bomenstichting als van een drietal buurtbewoners 
gegrond zijn, omdat het verkeersbesluit niet deugdelijk 
(genoeg) is gemotiveerd. Hierdoor is het verkeersbesluit 
vernietigd, zodat de geplande rechtstreekse aansluiting van 
de Burgemeester Termeerstraat op de Geldropseweg niet 
gerealiseerd kan worden. Voorgesteld wordt om werk te 
maken van de aanleg van de verbindingsweg Kwikstaart-
Burgemeester Termeerstraat, zodat er via de rotonde 
Geldropseweg - Kwikstaart een nieuwe verbinding wordt 
gemaakt met de Burgemeester Termeerstraat. Op deze wijze 
wordt alsnog de ontsluiting van de Burgemeester 
Termeerstraat verbeterd. 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de 
uitspraak van de Raad van 
State inzake het ingestelde 
hoger beroep tegen het 
verkeersbesluit ‘Aansluiting 
Burgemeester Termeerstraat / 
Geldropseweg’. 
2. In te zetten op een spoedige 
aanleg van de voorgenomen 
verbindingsweg tussen de 
Geldropseweg / Kwikstaart en 
Burgemeester Termeerstraat, 
zodat de geplande aansluiting 
Burgemeester Termeerstraat / 
Geldropseweg kan komen te 
vervallen. 
3. In te stemmen met de 
raadsinformatiebrief met 
bovenstaande strekking. 

   

2017-021259 
RU/Pevers 

Ontwerp-bestemmingsplan “Mierlo’s Welkom” 
 
Op 9 mei 2016 heeft de gemeenteraad een besluit genomen 
met betrekking tot het woningbouwproject Hekelstraat e.o. 
(hierna te noemen “Mierlo’s Welkom”). Er is onder meer 
besloten in te stemmen met het opgestelde 
stedenbouwkundige plan en met een tweezijdige 
ontsluitingsstructuur via de Ellenaar en de Hekelstraat. 
Op basis van deze door de gemeenteraad vastgestelde 
kaders is thans het ontwerp-bestemmingsplan “Mierlo’s 
Welkom” opgesteld. 
 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
ontwerp-bestemmingsplan 
“Mierlo’s Welkom”; 
2. Het ontwerp-
bestemmingsplan direct na de 
zomervakantieperiode 
gedurende zes weken ter 
Inzage te leggen in het kader 
van de vaststelling door de 
gemeenteraad. 

   

2017-021299 
RU/Clterl 

Grazend kunstwerk rotonde Bogardeind - A67 
 
De aanleiding van het project is het besef dat de huidige 
inrichting van de rotonde aan het Bogardeind – A67 
onvoldoende recht doet aan de mogelijkheden die deze 
locatie biedt. Tijdens het ontwerp en de reconstructie van het 
Bogardeind in 2009 lag de focus van dit project met name op 
de verkeerskundige aspecten vanwege de hoge verkeers-
intensiteiten op deze weg. De aankleding en inrichting van de 
openbare ruimte waren op dat moment van ondergeschikt 
belang. Door het opstellen van het Centrumplan voor 
Geldrop is men daar anders naar gaan kijken. En dit beperkt 
zich inmiddels niet meer tot de openbare ruimte in het 

Het college besluit in te 
stemmen met de plaatsing en 
vervaardiging van 5 kempische 
heideschapen op de rotonde 
Bogardeind - A67 en  vraagt of 
het mogelijk is de onthulling 
van het kunstwerk rond 14 
september 2017 te laten 
plaatsvinden. 



centrum van Geldrop. Als onderdeel van de drukste en 
belangrijkste entree aan de zuidzijde van Geldrop is de 
rotonde aan het Bogardeind uitermate geschikt als locatie 
voor een kunstwerk om het passerende publiek te 
verwonderen en inspireren. De rotonde en omgeving bieden 
hiervoor voldoende gelegenheid en ruimte. Kunstminnend 
publiek dat de tijd heeft kan het kunstwerk bewonderen vanaf 
het terras van hotel-restaurant De Brabantse Boerin direct 
aan de rotonde. Door te kiezen voor een kunstwerk dat 
verwijst naar het textielverleden en de Strabrechtse Heide 
versterken we onze identiteit. 

   

2017-021092 
MO/Niraai 

Project Slimme mobiliteitsoplossingen in Zuidoost-
Brabant 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het zogenoemde 
doelgroepenvervoer. Dit betreft 'deur tot deur' vervoer van 
inwoners, die vanwege beperkingen gebruik maken van dit 

specifieke vervoer (zoals collectief vraagafhankelijk Wmo 
vervoer, Leerlingenvervoer, WSW-vervoer). Om uitvoering te 
geven aan dit doelgroepenvervoer sluiten gemeenten 

vervoercontracten af al dan niet in onderlinge samenwerking 
met andere gemeenten. Met de opzet van de projectorganisatie 

wordt beoogd te komen tot de ontwikkeling van slimme 
mobiliteitsoplossingen in de regio. Een belangrijk 
uitgangspunt hierbij is 'normaal wat kan en specifiek wat moet'. 
Door in te zetten op verbetering van mobiliteit kan worden 
bijgedragen aan verbetering van de situatie van inwoners al 

dan niet met een beperking. Het Breed Bestuurlijk Overleg 

(BBO) Taxbus heeft uitgesproken te streven naar een zo 

efficiënt mogelijke inrichting van mobiliteit in Zuidoost Brabant. 

 
 

Het college besluit: 
 
In navolging van de eerder 
ingenomen bestuurlijke 
standpunten van 29 mei 2017 
en 23 juni 2017 in te stemmen 
met: 
1. De nota "Slimme 
mobiliteitsoplossingen in 
Zuidoost-Brabant voor 
doelgroepenvervoer en OV" de 
(uitwerking projectorganisatie) 
inclusief de bijbehorende 
bijlagen (1 t/m 9) en akkoord te 
gaan met de onderstaande 
voorstellen; 
2. Inrichting van een regionale 
projectorganisatie Slimme 
mobiliteitsoplossingen 
Zuidoost Brabant die 
uitvoering geeft aan de in de 
nota opgenomen 
projectopdracht; 
3. Invulling van de project-
organisatie (conform de 
minimumvariant in bijlagen 8 
en 9); 
4. De samenwerkings---
overeenkomst en 
burgemeester B.H.M. Link 
volmacht verstrekken om deze 
overeenkomst te ondertekenen 
5. De inrichting van een 
Klankbordgroep zoals 
voorgesteld in de memo en 
bijbehorend huishoudelijk 
reglement; 
6. Toepassing van de 
verdeelsleutel voor de 
projectkosten in 2017 en 2018 
op basis van inwoneraantal; 
7. De totale kostenbegroting 
t/m 2018 ad € 436.510,- en het 
aandeel van Geldrop-Mierlo 
hierin van € 30.973 totaal 
(respectievelijk €11.604,-in 
2017 en € 19.369,- in 2018). 

   

2017-021165 
MO/Niraai 

Eindafrekening 2016 en bevoorschotting 2017 
Jeugdzorgplus 
 
JeugdzorgPlus betreft een landelijk dekkend netwerk van 
instellingen voor het gesloten plaatsen en behandelen van 
jongeren met een machtiging van de kinderrechter. Het gaat 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van het 
aangepaste convenant 
samenwerking uitvoering 
overeenkomsten 



om jeugdigen die vanwege de eigen veiligheid of die van de 
omgeving, tijdelijk in een gesloten setting behandeld moeten 
worden. Gelet op het hoog-specialistische karakter van de 
zorg en de daarmee gepaard gaande hoge kosten en 
financiële risico's, werken alle gemeenten in de provincies 
Zeeland, Limburg en Noord-Brabant, opgedeeld in negen 
jeugdzorgregio's, samen op basis van een 
samenwerkíngsconvenant. 
 

JeugdzorgPlus Zuid-Nederland 
en de geraamde kosten voor 
deze samenwerking in 
landsdeel Zuid; 
2. Akkoord te gaan met de 
eindafrekening 2016 
JeugdzorgPlus en het bedrag 
over te maken aan de 
gemeente Eindhoven á  
€ 418.203,-; 
3. Akkoord te gaan met de 
aangepaste verdeling van de 
JeugdzorgPlus capaciteit en 
de bijbehorende 
bevoorschotting aan de 
instellingen met 
terugwerkende kracht vanaf 1 
januari 2017. 

   

2017-021453 
MO/Anjuli 

Concept – Cultuurbeleidsplan ‘De Kracht van Cultuur’ 
 
Met de gemeenteraad is afgesproken dat het concept-
cultuurbeleidsplan in september ter beeldvorming in de 
leefkamer wordt besproken. Daarna willen we een informatie- 
en discussieavond organiseren met het culturele veld 
In december zal dan het ontwerp-beleidsplan ter 
besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. 
 

Het college besluit: 
 
1. Het concept-
cultuurbeleidsplan 'De Kracht 
van Cultuur' aan de leefkamer 
(12 september 2017) aan te 
houden en verzoekt: 
a. Nadrukkelijker te definiëren 
wat er in het beleidsplan onder 
cultuur wordt verstaan; 
b. In het beleidsplan aandacht 
te schenken aan het 
stimuleren (bijvoorbeeld via 
het fonds Bijdrage Ruimtelijke 
Ontwikkeling) van culturele 
ontwikkelingen in de 
Johannesschool in Mierlo 
(culturele hotspot) en een 
mogelijke locatie in Geldrop; 
2. Het voorstel terug te 
brengen inde 
collegevergadering van 22 
augustus 2017 (uiterlijk 29 
augustus 2017). 

   

2017-020676 
OS/Bebrug 

Actualisatie aanwijzingsbesluit toezichthouders afdeling 
Ondersteuning als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet 
bestuursrecht 
 
Getoetst is of de aanwijzingsbesluiten van de toezicht-
houders van de afdeling Ondersteuning nog actueel zijn. 
Vastgesteld is dat drie wijzigingen doorgevoerd moeten 
worden wat betreft de tijdelijke toezichthouder J.C. van 
Bokhoven en de voormalige medewerkers l.E.J. 
Graauwmans en J. Bastiaans. 

Het college besluit: 
 
1. ln te stemmen met het 
aanwijzingsbesluit; 
2. Het aanwijzingsbesluit 
overeenkomstig de Awb te 
publiceren; 
3. Een legitimatiebewijs te 
verstrekken aan de toezicht-
houder in overeenstemming 
met de Regeling model 
legitimatiebewijs toezicht-
houders Awb. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 25 juli 2017 

Met inachtneming van enkele 
aanpassingen wordt het 
overzicht representatie yer 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Rondvraag  



 


