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Datum: 24 oktober 2017 
 
 

2017-030612 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 17 oktober 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-028567 
RU/Starno 

Oprichting Molenstichting Geldrop-Mierlo 
 
Zoals eerder bij het vaststellen van het rapport “Strategisch 
beheer maatschappelijk vastgoed” is vernoemd, is de 
gemeente voornemens om het eigendom van de 
standerdmolen in Mierlo en de korenbeltmolen in Geldrop 
over te dragen aan een molenstichting. Daaraan voorafgaand 
zal eerst een molenstichting moeten worden opgericht. 

Het college besluit:  
 
1. In te stemmen met de 
oprichting van de 
“Molenstichting Geldrop- Mierlo”. 
2. Voor de oprichting van de 
stichting een bedrag 
beschikbaar te stellen van  
€ 3.000,00 en dit ten laste te 
brengen van fcl 73103000. 

   

2017-029831 
RU/Fabreu 

Subsidiebeschikking 'Compensatiemaatregel Geldrop 
Centrum' 
Op 9 november 2015 heeft de gemeenteraad door middel 
van een amendement vastgesteld dat er voor de duur van 4 
jaar budget wordt vrijgemaakt ten behoeve van 
compensatiemaatregelen tijdens de reconstructie van 
Centrum Geldrop. 

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

   

2017-016561 
OS/Yvviss 

Het bezwaarschrift van Stichting De Eenbes, gericht 
tegen het besluit van 22 mei 2017 (verzonden 23 mei 
2017) om in te stemmen met de aanvraag van 
Stichting Nutsscholen Geldrop om uitbreiding van 
basisschool De Regenboog middels het vorderen van 
een aantal ruimten van basisschool De Branding met 
ingang van het schooljaar 2017-2018 
 
Bij besluit van 22 mei 2017 (verzonden 23 mei 2017) is 
besloten om in te stemmen met de aanvraag van Stichting 
Nutsscholen Geldrop om uitbreiding van basisschool De 
Regenboog middels het vorderen van een aantal ruimten van 
basisschool De Branding met ingang van het schooljaar 
2017-2018. Tegen dit besluit heeft Stichting De Eenbes tijdig 
een bezwaarschrift ingediend. 

Het college besluit het 
bezwaarschrift ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te 
houden. 
 
 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 24 oktober 2017. 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


