
BESLUITEN 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: 10 oktober 2017 
 
 

2017-028708 
OS/JaAlde 

B&W besluiten d.d. 03 oktober 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-027135 
RU/FaBreu 

Subsidiebeschikking 'Compensatiemaatregel Mierlo 
Centrum'’ 
 
Op 7 november 2016 heeft de gemeenteraad door middel 
van een amendement vastgesteld dat een bedrag van  
€ 25.000,- als eenmalige subsidie wordt toegekend aan de 
stichting Centrum- en Lintenmanagement Mierlo. De subsidie 
is bedoeld als compensatiemaatregel voor de overlast tijdens 
de reconstructie van centrum Mierlo.  

Het college besluit de 
subsidiebeschikking 
‘Compensatiemaatregel Mierlo 
Centrum‘ en de daarin 
opgenomen randvoorwaarden 
vast te stellen. 

   

2017-027276 
RU/JoHoei 

Restitutie marktgeld 
 
Tijdens het overleg met de Marktadviescommissie op 20 
september jl. is onder andere gesproken over de 
bereikbaarheid van de weekmarkt in Mierlo als gevolg van de 
werkzaamheden in de Dorpsstraat. Naar aanleiding van dit 
overleg heeft de voorzitter van de Centrale Vereniging voor 
de Ambulante Handel (CVAH), namens een groot deel van 
kooplieden op de markt in Mierlo verzocht om restitutie van 
het marktgeld over de maanden september en oktober. 

Het college besluit: 
 
1. restitutie te verlenen voor het 
marktgeld (€1.126,03) voor de 
periode september en oktober 
2017. 
2 dit bedrag in mindering te 
brengen op het marktgeld voor 
het eerste kwartaal van 
2018. 

   

2017-028268 
MO/FeAbee 

Subsidie Heppie (t)Huis 
 
Op 11 juli 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd 'Locatie 
de Bron' te bestemmen voor onder andere het Heppie 
(t)Huis. Naar aanleiding van dit raadsbesluit is er een 
Uitwerkingsplan opgesteld en is het Beeldkwaliteitsplan op 
25 september 2017 door de raad vastgesteld. Door het 
initiatief Heppie (t)Huis kunnen we in de nabije toekomst het 
opvoed- en opgroeiklimaat voor (een deel van) onze jeugdige 
inwoners versterken volgens de uitgangspunten van de 
Jeugdwet en het beleid van Geldrop-Mierlo: 'Persoonlijk en 
Dichtbij'. De kern van het initiatief is dat er een huis voor acht 
jeugdigen in de leeftijd van 4 tot 23 jaar met opvoed- en 
opgroeiproblematiek wordt gebouwd, zodat zij samen met 
(inwonende) professionals kunnen leven 
in het Heppie (t)Huis. Het initiatief is een pilot en kent een 
duur van vijf jaar. De subsidieaanvraag voor het Heppie 
(T)Huis heeft enkel betrekking op de jaarlijkse exploitatie van 
het huis waarin de kosten voor het personeel de grootste 
kostencomponent is; dit komt neer op een bedrag van  
€ 706.483,-- voor het eerste jaar. De kosten voor de 
ontwikkeling en uitwerking van het concept, de bouw en het 
onderhoud van het Heppie (t)Huis bedragen: € 2.500.000,-. 
Door donaties worden deze kosten en het onderhoud van het 
Heppie (t)Huis gefinancierd. Voor het financieren van de 
activiteiten van Heppie (t)Huis is geen aanbestedings-
procedure nodig, maar er is wel een besluit van de 
gemeenteraad nodig om Heppie (t)Huis aan te merken als 
een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DEAB) onder 
het Vrijstellingsbesluit 2012.  

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
raadsvoorstel 'Subsidie Heppie 
(t)Huis'. 
2. In te stemmen met het 
doorleiden van het raadsvoorstel 
'subsidie Heppie (t)Huis' naar de 
gemeenteraad. 
 



 

   

2017-028456 
OS/SaMoon 

Vergadering Commissie van Advies voor Financiën 
Metropoolregio Eindhoven 11 oktober 2017 
 
Voorafgaand aan de vergadering van de Commissie van 
Advies voor Financiën van de Metropoolregio Eindhoven 
worden de vergaderstukken in de vergadering van het 
college van B&W besproken. De vergaderstukken geven 
geen aanleiding voor op- of aanmerkingen. 

Het college neemt de 
informatienota voor 
kennisgeving aan  

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 10 oktober 2017. 
 
Kerstconcert; Renée Hoekman toevoegen. 
Week v.d. Respect; Verzoek om lijstje te maken t.b.v. college 
i.v.m. planning. Actie Helga Nijssen. 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


