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2017-032274 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 31 oktober 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-031122 
RU/Hegerw 

Straatnamen voor inbreidingsplan Twekaterrein 
 
Binnenkort wordt vergunning verleend voor de bouw van 
woningen in plan Twekaterrein. Volgens de wet BAG dienen 
gelijktijdig met de bouwvergunning de adressen van de 
woningen toegekend te worden. Daarom is het nodig om in 
dit plan nieuwe straatnamen vast te stellen. 

Het college besluit in te 
stemmen met de straatnamen 
Harrie van Gestelstraat en Jan 
Heurkensstraat. 
 
 

   

2017-031201 
RU/Johoei 

Onderzoek naar het verzelfstandigen van de 
weekmarkten 
 
In het overleg van de Marktadviescommissie op 20 
september jl. is gebleken dat een ruime meerderheid van 
deze commissie voorstander is van een onderzoek naar 
verzelfstandiging van de weekmarkten in Geldrop en Mierlo. 
Het idee is dat een verzelfstandigde markt beter in staat is 
om, ook in de toekomst, voor zowel kooplieden als bezoekers 
een aantrekkelijke en levensvatbare weekmarkt te 
organiseren. 

Het college besluit in te 
stemmen met het onderzoek 
naar het verzelfstandigen van de 
weekmarkten van Geldrop en 
Mierlo. 
 
 

   

2017-031808 
MO/Niraai 

Huisvestingsbijdrage 2017 
 
Aanbieders van Jeugdhulp met verblijf, kregen voorheen 
vanuit de provincie een subsidie voor het leveren van zorg en 
daarnaast een aanvullende subsidie voor huisvesting. Dit 
bedrag was niet meegenomen in de inkoop door gemeenten 
vanaf 2015. Voor 17 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant 
zijn hier afspraken over gemaakt. Voorstel is om hier als 
Dommelvallei+ gemeenten voor 2017, tevens het laatste jaar, 
bij aan te sluiten. 
 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
beschikbaar stellen van             
€ 31.427 ten behoeve van de 
bijdrage aan de huisvesting van 
Bijzonder Jeugdwerk voor 2017; 
2. In te stemmen met het 
beschikbaar stellen van              
€ 54.013 ten behoeve van de 
bijdrage aan de huisvesting de 
Combinatie Jeugdzorg voor 
2017. 

   

2017-007080 
DD/Maruyt 

Nota Reserves en Voorzieningen 2017 
 
ln de financiële verordening van de gemeente Geldrop-Mierlo 
is bepaald dat eenmaal ín de vier jaar een nota 
Reserves en voorzieningen ter vaststelling wordt 
aangeboden aan de raad. In de afgelopen periode zijn de 
bestaande afspraken over reserves en voorzieningen 
opnieuw tegen het licht gehouden door een hiervoor 
ingestelde werkgroep, bestaande uit raadsleden van diverse 
fracties. Dit is gebeurd aan de hand van het discussiestuk 
Reserves en voorzieningen, vastgesteld in de 
collegevergadering van 14 maart. De bijeenkomst van de 
werkgroep op 29 augustus heeft geleid tot de bijgevoegde 
nota. 
 

Het college besluit de nota 
Reserves en voorzieningen 
2O17 vast te stellen en deze ter 
vaststelling aan te bieden aan 
de raad. 
 
 

   



2017-009809 
DD/Rostad 

Financíële verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2017 
 
Vanwege de wijziging van het BBV moet de financiële 
verordening aangepast worden. Vanuit de algemene kamer 
3-5-2017 en vanuit een financiële werkgroep met raadsleden 
29-8-2017 zíjn op- en aanmerkingen gemaakt die het nodig 
maken het raadsvoorstel op onderdelen aan te passen. 

Het college besluit: 
1. De aangepaste fínanciële 
verordening ter vaststelling aan 
te bieden aan de raad. 
2. De raad de 
afschrijvingstermijnen voor 
investeríngen met een 
maatschappelijk nut te laten 
vaststellen. 

   

2017-026798 
OS/Wigebo 

Samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven 
2018-2025 
 
In de vergadering van de algemene kamer van 1 november jl. 
is de concept samenwerkingsagenda besproken. Ook bij de 
andere gemeenten is de samenwerkingsagenda besproken. 
De daaruit voortvloeiende wijzigingen zijn in het concept 
opgenomen. De agenda kan nu ter besluitvorming aan 
de gemeenteraad worden voorgelegd. De voorbereiding van 
het raadsvoorstel is door de negen gemeenten gezamenlijk 
voorbereid. Het dictum is, met uitzondering van de financiële 
paragraaf, die voor iedere gemeente anders kan luiden, 
identiek. De input vanuit de colleges en de commissies / 
gemeenteraden (voor onze gemeente 10 oktober en 1 
november) is in de samenwerkingsagenda verwerkt). 

Het college besluit aan de raad 
voor te stellen: 
 
1.De Samenwerkingsagenda 
2018-2025 Stedelijk Gebíed 
Eindhoven vast te stellen als 
kader voor de sub-regionale 
samenwerking op het gebied 
van Economie, Wonen, 
Voorzieningen en Evenementen 
en Ruimte. 
2. Het college de opdracht te 
geven hiervoor samen met de 
andere colleges een convenant 
uit te werken en af te sluiten. 
3. De samenwerkingsagenda 
2018-2025 en het daarop 
gebaseerde convenant in de 
plaats te laten treden van het 
'Bestuursconvenant Stedelijk 
Gebied Eindhoven' (d.d. 20-12-
2013) en deze als ingetrokken 
en beëindigd te beschouwen op 
het moment dat het nieuwe 
convenant in werking treedt. 
4. Voor de extra kosten van de 
samenwerking een bedrag 
beschikbaar te stellen van         
€ 15.745,-- en dit voor 2018 ten 
laste te brengen van de 
algemene reserve en voor de 
jaren daarna mee te nemen in 
de 
meerjarenprogrammabegroting. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 7 november 2017. 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


