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2017-025748 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 5 september 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-015304 
RU/Rikrie 

Raadsinformatiebrief bewonersonderzoek gratis 
inzameling GFT / beëindigen bladkorven 
 
Eind vorig jaar is er een proef gehouden waarbij de plaatsing 
van de bladkorven is beëindigd en de inzameling van GFT-
containers en het aanbieden van groen afval op de 
milieustraat gratis was. Omdat niet was in te schatten hoe de 
inwoners deze proef hebben ervaren, is er een bewoners- 
onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de proef een succes 
is geweest wat betreft de tevredenheid van de bewoners en 
ook wat betreft het effect op de afvalscheiding. De meeste 
bewoners (72%) zijn voorstander van de wekelijkse 
inzameling van het GFT in het bladseizoen en 28% heeft 
liever bladkorven. 

Het college besluit: 
 
- Om de proef voor dit najaar 
nog één keer voort te zetten 
en in het voorjaar van 2018 te 
beslissen over het al dan niet 
definitief voortzetten van de 
nieuwe inzamelmethode. 
- De raad te informeren via 
een raadsinformatiebrief en 
bijbehorend rapport. 

   

2017-023813 
RU/Gahout 

Principeverzoek Bleekvelden 21 Geldrop 
 
Er is een principeverzoek ingediend voor de vestiging van 
een yoga/afslankstudio op het adres Bleekvelden 21 in 
Geldrop. Dit verzoek is behandeld en aangehouden in de 
collegevergadering van 22 augustus 2017. De argumentatie 
is ten opzichte van het eerdere voorstel aangevuld. 
Wethouder Hoekman geeft bovendien een toelichting over de 
historie en eerdere visie op het gebied De Bleekvelden. 

Het college besluit geen 
medewerking te verlenen aan 
het principeverzoek. 

   

2017-025137 
MO/Pewilm 

Beleidsregels Schuldhulpverlening Geldrop-Mierlo 2017 
 
Op 1 april 2017 is het Besluit Breed Moratorium in werking 
getreden. Het besluit is een uitwerking van artikel 5 van de 
Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Het breed 
moratorium is een instrument dat kan worden ingezet voor 
natuurlijke personen in een financíeel instabiele situatie, mits 
men tot de schuldhulpverlening is toegelaten. De gemeente 
kan het breed moratorium inzetten in situaties waarin één of 
meer schuldeisers de schuldhulpverlening in hoge mate 
frustreren door hun invordering(smethode). Een moratorium 
'bevriest' de rekeningen van de schuldenaar tijdelijk, zodat 
hulp geboden kan worden en de situatie intussen niet 
verandert. Het college is verantwoordelijk voor het aanvragen 
van een breed moratorium. Het breed moratorium maakt nog 
geen deel uit van onze beleidsregels Schulphulpverlening. 
Vandaar dat er een toevoeging nodig is. Hiervoor is artikel 3 
aangevuld met lid 3.  

Het college besluit de 
beleidsregels 
Schuldhulpverlening Geldrop-
Mierlo 2017 vast te stellen. 
 

   

 “Keek op de week”  

   



Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 12 september 2017 
 
Opening van de tribune bij VV Mifano, Sportpark De Ark, 
Mierlo op zondag 1 oktober om 13.00 uur. 
Wethouder Verdouw neemt de uitnodiging aan. 

Het overzicht wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 
 

   

 Rondvraag  

 


