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2017-036177 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 28 november 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-035728 
RU/Miaanr 
 

Huurovereenkomst Kinderdagverblijf Dolfijn 
 
Sinds 1 september 2015 heeft Kinderdagverblijf Dolfijn de 
ruimte aan de Graspieper 10b te Mierlo in gebruik,  
onderdeel van Brede School Luchen. Er is in 2015 geen 
huurovereenkomst opgesteld, maar middels een brief van 9 
september 2015 is wel de betaling van de huur geregeld. 
Om de juridische basis te waarborgen, moet er nog een 
huurovereenkomst worden opgesteld voor de verhuur van 
de ruimte. 

Het college stemt in met de 
huurovereenkomst 
Kinderdagverblijf Dolfijn. 

   

2017-035988 
RU/Phwout 
 

Bestuursovereenkomst snelfietsroute Eindhoven-
Helmond 
 
In 2014 is er ingestemd met de ondertekening van het 
appendix bij het convenant waar enerzijds de aanleg van dit 
fietspad is onderschreven en anderzijds de ontsluiting van ’t 
Broek is geregeld. Met ondertekening van de nu 
voorliggende bestuursovereenkomst wordt er bestuurlijk 
commitment getoond om de snelfietsroute Eindhoven – 
Helmond te realiseren en wordt een aantal praktische 
zaken (kwaliteitsniveau, rolverdeling, kostenverdeling, 
planning) vastgelegd. De bestuursovereenkomst gaat over 
die delen waarvoor nog geen subsidiebeschikking werd 
verstrekt door het SRE en kan dus gezien worden als een 
uitbreiding van het convenant. Thans wordt gevraagd in te 
stemmen met ondertekening van de bijgevoegde 
Bestuursovereenkomst snelfietsroute Eindhoven – Nuenen 
C.A. – Geldrop-Mierlo – Helmond en portefeuillehouder R. 
Hoekman te mandateren om de bestuursovereenkomst te 
ondertekenen namens de gemeente Geldrop-Mierlo 
tijdens de regionale Ontwikkeldag Zuid-Oost op 13 
december 2017. 

Het college besluit: 
 
1. Tot het aangaan van de 
Bestuursovereenkomst 
snelfietsroute Eindhoven – 
Nuenen C.A. – Geldrop-Mierlo – 
Helmond; 
2. Portefeuillehouder 
R.Hoekman te mandateren om 
de bestuursovereenkomst te 
ondertekenen namens de 
gemeente Geldrop-Mierlo tijdens 
de regionale Ontwikkeldag Zuid-
Oost op 13 december 2017; 
3. In te stemmen met de 
concept raadsinformatiebrief. 

   

2017-035730 
RU/Hasant 

Werkafspraken met de Omgevingsdienst Zuidoost 
Brabant (ODZOB) voor 2018 
 
Nadat in 2013 de nieuwe Omgevingsdienst (ODZOB) 
operationeel is geworden, moeten wij jaarlijks concrete 
werkafspraken maken in de vorm van een jaarlijks 
werkprogramma.  

Het college besluit In te 
stemmen met het 
werkprogramma 2018 met 
daarbij het voorbehoud dat voor 
wat betreft duurzaamheid 
deskundige inzet gegarandeerd 
blijft . 

   

2017-034123 
MO/Erdirk 
 

Evaluatie 1e helft 2017 en stand van zaken 
Buurtsportcoaches 
 
Door de afname in FTE bij de buurtsportcoaches (van 3,3 
naar 1,75), zijn er over het jaar 2017 duidelijke keuzes 

Het college besluit: 
 
1.  Kennis te nemen van de 
'Evaluatie Buurtsportcoaches 1e 
helft 2017'; 



gemaakt ten aanzien van de focus op bepaalde 
doelgroepen. In overleg met de LEVgroep is een evaluatie 
tot stand gekomen over de inzet van de buurtsportcoaches 
over de eerste helft van 2017 en is per project kort 
aangegeven wat de stand van zaken is.  

2. De gekozen focus voor 2017 , 
ook in 2018 te handhaven; 
3. Deze evaluatie ter 
kennisgeving aan te bieden aan 
de gemeenteraad. 

   

2017-035892 
MO/Lokraa 

Uitvoeringsovereenkomsten Ontwikkelrichting 
Voorschoolse Educatie 2018 
 
Op basis van de Algemene Subsidieverordening heeft de 
gemeente eind augustus 2017 beschikkingen tot 
subsidieverlening voor het jaar 2018 aan de 
kinderopvangorganisaties: De Grabbelton, De 
Wonderwereld, Korein, Dolfijn, Potjeknor en 't Nut 
afgegeven. Deze organisaties gaan per 1 januari 2018 het 
peuteraanbod, inclusief voor- en vroegschoolse educatie 
(WE) verzorgen. In de afzonderlijke beschikkingen is 
opgenomen dat binnen een periode van drie maanden na 
afgifte van de beschikking de uitvoeringsovereenkomsten 
2018 worden gesloten. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 
'Uitvoeringsovereenkomsten 
Ontwikkelrichting Voorschoolse 
Educatie 2018'. 
2. Portefeuillehouder Onderwijs 
namens het college te 
mandateren voor ondertekening 
van de 
"Uitvoeringsovereenkomsten 
Ontwikkelrichting Voorschoolse 
Educatie 2018' 

   

2017-036210 
DD/Rohesc 
 

Intern controleplan 2017-2018 
 
Het Interne Controleplan 2017/2018 beschrijft de uitvoering 
van de verbijzonderde interne controle voor de 3 
gemeenten, Dienst Dommelvallei en PlusTeam. 

Het college besluit het Interne 
Controleplan 2017/2018 vast te 
stellen. 

   

2017-014622  
DD/Inmata 

Tarieven derden 2018 
 

Ter afrekening van werkzaamheden die de gemeente uitvoert 

voor derden is het van belang dat hiervoor de tarieven worden 

vastgesteld. Het college kan zelf dit besluit nemen omdat het 

gaat om een privaatrechtelijke handeling. Door een 

vaststellingsgrondslag te kiezen kunnen de tarieven jaarlijks 
makkelijk en eenduidig opnieuw worden bepaald. 

Het college besluit: 
 
1. De tarieven voor 2018 vast te 
stellen; 
2. In te stemmen met de 
grondslag waarop de tarieven 
worden gebaseerd. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 5 december 2017. 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 
 
PuZa/Jobast 

Rondvraag 
 
-Gedoogbeschikking kerstbomenverkoop aan huis 

 

 


