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2017-002961 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 31 januari 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  
 

   

2016-032470 
RU/Gahout 

Uitbreiding parkeerplaats en kuurtuin Spa Sense 
Geldrop 
 
Spa Sense merkt de laatste jaren een toename in 
bezoekersaantallen. Bovendien is er steeds meer sprake 
van gebruik in de zomermaanden. Om te voorkomen dat 
parkeeroverlast ontstaat en om tegemoet te komen aan de 
wensen van klanten, is een verzoek ingediend. Dit verzoek 
betreft uitbreiding van de kuurtuin en uitbreiding/aanpassing 
van de bestaande parkeerplaats. 
 

Het college besluit: 
 
1. Medewerking te verlenen aan 
een aangepaste versie van het 
ontwerp voor de parkeerplaats en 
de kuurtuin; 
2. Geen medewerking te verlenen 
aan een erfpachtconstructie, maar 
te kiezen voor aanpassing van de 
bestaande huurovereenkomst; 
3. In overleg nadere invulling te 
geven aan de groene inpassing en 
de definitieve maatvoering van de 
parkeerplaatsen en ontsluiting. 

   

2017-002893 
RU/Roandr 

Toestaan kleinschalige gebruiksgerichte 
paardenhouderij bij Overakker 14 in Mierlo 
 
Bewoner is in 2015 op haar perceel Overakker 14 in Mierlo 
gestart als instructeur, coach en begeleider voor met name 
dressuurruiters. Ze wil deze activiteiten graag verder 
uitbouwen, maar heeft hiervoor extra stalruimte nodig. 
Binnen de woonbestemming is dit niet toegestaan. Het 
perceel leent zich door de ligging in het kernrandgebied, de 
omvang van het perceel, de aanwezige rijbak en 
beschikbare paardenweides juist goed voor deze 
kleinschalige, gebruiksgerichte paardenhouderij. Gelet op 
beperkingen vanuit de milieuwetgeving lijkt het gewenst om 
deze activiteiten als nevenactiviteit binnen de woonfunctie 
aan te merken. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
realiseren van een gebruiks-
gerichte paardenhouderij op het 
perceel Overakker 14 in Mierlo; 
2. In te stemmen met het bouwen 
van een paardenstalling van 103m² 
t.b.v. deze bedrijfsfunctie; 
3. Hiervoor een uitgebreide 
afwijkingsprocedure op te starten, 
mits provincie hier via het wettelijk 
vooroverleg ook mee instemt 

   

2017-003071 
RU/Rosmol 

Huurovereenkomst Cure 
 
Op 1 januari 2014 heeft de gemeente een 
huurovereenkomst met de Gemeenschappelijke regeling 
Cure gesloten voor de huur van de milieustraat. Daarnaast 
heeft de gemeente in 2015 een bruikleenovereenkomst 
gesloten voor het pand aan lndustriepark 8. Door de 
aanpassing van de milieustraat moeten deze 
huurovereenkomst en de bruikleenovereenkomst worden 
vervangen door een nieuwe aangepaste huurovereenkomst 
voor de gehele nieuwe milieustraat inclusief de loods. Om 
die reden worden de oude overeenkomsten beëindigd en 
wordt deze nieuwe huurovereenkomst ter besluitvorming 
voorgelegd. Na ondertekeníng zal de huurverhogíng met 
terugwerkende kracht naar 1 augustus 2016 ingaan.  

Het college besluit in te stemmen 
met de huurovereenkomst Cure. 



   

2017-002801 
MO/Frdiet 

Initiatie Aanpak Radicalisering 

 
Als gemeente willen wij focussen op positieve 
talentontwikkeling en persoonlijk leiderschap bij jeugd. Op 
deze wijze wordt in preventieve zin bijgedragen aan het 
voorkomen van radicalisering en extremisme. Dit vraagt om 
een structurele aanpak, waarbij jongeren intrinsiek 
gemotiveerd aan de slag gaan met talentontwikkeling. De 
voorgestelde aanpak voorziet hierin. 

Het college besluit: 
 
1. ln te stemmen met het initiëren 
van de aanpak radicaliseríng en 
deze opdracht i.s.m. FullContact 
B.V. uit te voeren; 
2. Voor fase 1 tlm 4 een bedrag 
van € 55.000,00 beschikbaar te 
stellen uit het budget preventie 
jeugdbeleid (fcl 6.670.302). 

   

2017-001634 
MO/Pewilm 

Herijking beleidsregels krediethypotheek en pandrecht 
 
Voor de komst van de Participatiewet was er een 
verordening krediethypotheek en pandrecht bijstand (2004) 
en een daarmee samenhangend, door het college 
vastgesteld besluit, het Besluit krediethypotheek en 
pandrecht bijstand. Deze zijn ingetrokken met de 
inwerkingtreding van de Participatiewet, omdat er geen 
grondslag is voor 
een verordening krediethypotheek. Vervolgens is de inhoud 
van de regels omtrent de krediethypotheek 
omgezet naar drie beleidsregels krediethypotheek en 
pandrecht en deze zijn ook als zodanig vastgesteld. 
Bepaalde specifieke bepalingen uit de toenmalige 
verordening en aanhangig besluit zijn daarbij niet 
overgenomen. In de praktijk ervaren we nu dat de drie 
beleidsregels te beperkt zijn en dat we bepaalde 
specifieke regels nodig hebben. 

Het college besluit: 
 
1. De beleidsregels 
krediethypotheek en pandrecht 
zoals opgenomen in de richtlijnen 
Participatíewet B108, B140, B141 
in te trekken; 
2. De beleidsregels krediet-
hypotheek en pandrecht Geldrop-
Mierlo 2016 vast te stellen. 

   

2017-002305 
MO/Pewilm 

Herijking beleidsregels Kostendelersnorm 
Participatiewet 2016 
 
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werkíng getreden. 
Onder invloed van een wetswijziging (Verzamelwet 2016) 
en voortschrijdend inzicht is het van belang om de 
beleidsregels kostendelersnorm te wijzigen. Het betreft de 
verwijzing naar aangepaste artikelen en een verandering in 
het berekenen van de commerciële huurprijs. 
 
 

Het college besluit: 
 
1.De Beleidsregels kostendelers-
norm 2015 zoals opgenomen in 
richtlijn Participatiewet B176 
(commerciële relatie kostendelers-
norm) en B018 (wijze van korten 
inkomsten i.v.m. kamerhuurders / 
kostgangers) in te trekken; 
2.De Beleidsregels commerciële 
relatie Geldrop-Mierlo 2016 zoals 
opgenomen in richtlijn 
Participatiewet B176 (commerciële 
relatie kostendelersnorm) en B01B 
(wijze van korten inkomsten i.v.m 
kamerhuurders / kostgangers) vast 
te stellen. 

   

2017-001738 
DD/maruyt 

Evaluatie bestuurlijk proces planning en control cyclus. 
 
Vorig jaar mei heeft de raad ingestemd met een aantal 
verbetervoorstellen over het bestuurlijke proces van de 
planning en control cyclus. In het voorliggende 
raadsvoorstel worden de besluiten kort geëvalueerd. 

Het college besluit in te stemmen 
met het concept-raadsvoorstel, met 
dien verstande dat er alleen een 
presentatie door de leden van het 
college plaatsvindt over de 
begroting en niet over kadernota. 
 
  

   

2017-003122 
OS/Mihoof 

Voorbereiding op eventuele uitbraak vogelgriep 
 
Gemeenten in de regio bereiden zich enigszins voor op een 
mogelijke uitbraak van vogelgriep. Er is een kort 
stappenplan samengesteld, waarin ook is opgenomen 
welke bedrijven, met voor vogelgriep gevoelig pluimvee, er 
zijn en aangevuld met (wetstechnisch) relevante 
documenten. Zie bijgevoegd stappenplan acties vogelgriep 

Het college neemt de informatie-
nota ter kennisgeving aan. 



versie januari 2017 Gemeenten Geldrop-Mierlo, 
Nuenen en Son en Breugel ter kennisneming 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 7 februari 2017 
 

Uitreiken certificaten DIGISTERKER-cursus in Bibliotheek 

Dommeldal, vestiging Geldrop, op:  

•vrijdag 24 februari, rond 16.00u, voor de groep Syrische 

vluchtelingen 

en/of 

•woensdag 8 maart rond 21.00u voor de groep Eritrese 

vluchtelingen. 

 
Wethouder Verdouw en wethouder Jeucken nemen de 
uitnodiging voor beide bijeenkomsten aan. 

Het overzicht representatie wordt 
ter kennisgeving aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


