
BESLUITENLIJST 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: 6 februari 2018 
 
 
 

2018-003493 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 30 januari 2018 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-037693 
RU/Roelem 

Voorlopig ontwerp onderhoud Kerkakkers 
 
In het “Onderhoudsplan Wegen 2015-2017” is voorzien in 
onderhoud aan de Kerkakkers. Het betreft het gedeelte 
tussen (globaal) de Santheuvel en de Kerkstraat. Er is een 
plan uitgewerkt waarin de verhardingen worden opgeknapt, 
maar ook de verkeersstructuur wordt verbeterd. 

Het college besluit het voorlopig 
ontwerp voor onderhoud aan de 
Kerkakkers voor inspraak vrij te 
geven. 
 

   

2018-002914 
RU/Roandr 

Uitbreiding horecaterras D’n Aspergehof – Bekelaar 20 
Mierlo 
 

Vanaf 2014 wordt er op D’n Aspergehof in Mierlo een 
horecagelegenheid geëxploiteerd, ondergeschikt aan het 
bestaande agrarische bedrijf. Het horecadeel loopt echter 
zo goed dat momenteel de keuken wordt uitgebreid en er 
een rolstoellift wordt geplaatst. Nu wordt ook gevraagd om 
een toiletgroep op de 1e verdieping te plaatsen en om een 
uitbreiding van het terras. Ook wordt gevraagd om 
medewerking aan realisatie van een wandelpad. Hiermee 
wordt duidelijk dat het horecadeel eigenlijk niet meer als 
ondergeschikt aan het agrarisch bedrijf kan worden 
aangemerkt.  

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
streven om de horeca- en 
recreatietak als een volwaardige 
nevenactiviteit naast het 
agrarisch bedrijf te gaan 
exploiteren in D’n Aspergehof; 
2. In te stemmen met de 
realisatie van toiletgebouw op 
de 1e verdieping en vergroting 
van het terras van D’n 
Aspergehof als onderdeel via 
een reguliere 
afwijkingsprocedure’; 
3. In principe medewerking te 
verlenen aan een toekomstige 
herziening van het 
bestemmingsplan Buitengebied, 
waarbij er ruimte wordt geboden 
om de horeca- en 
recreatietak verder uit te 
bouwen, naast behoud van het 
bestaande agrarische bedrijf. 
4. In te stemmen met een 
nieuwe wandelroute Bekelaar – 
’t Sang en hiervoor een 
overeenkomst aan te gaan met 
waterschap Aa en Maas. 
5. In te stemmen met het 
verhogen van het jaarlijkse 
budget voor onderhoud 
(wandel)paden met € 2.000,= 
per jaar; 
6. In te stemmen met de 5e 
collegewijziging en in te 
stemmen met de aanvraag om 
budgetverhoging mee te nemen 
in de 1e bestuursrapportage. 

   



2018-003348 
RU/Gahout 

Ontwerpbestemmingsplan Rielseheideweg 
 
Op basis van de door het college vastgestelde uitgangspunten 
is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. In dit 
ontwerpbestemmingsplan is ook rekening gehouden met de 
resultaten van persoonlijke gesprekken met bewoners. 

Het college besluit het 
ontwerpbestemmingsplan 
gedurende 6 weken voor 
eenieder ter inzage te leggen. 

   

2018-001104 
MO/Niraai 

Toezicht calamiteiten GGDWmo 
 

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Geldrop-Mierlo op 

grond van de Wmo 2015 wettelijk verantwoordelijk geworden 

om toezicht te houden op de kwaliteit van ingekochte 

voorzieningen. Medio 2015 is besloten om deze taak qua 

onafhankelijke uitvoering neer te leggen bij de GGD 

Brabant-Zuidoost. Voor het jaar 2016 en 2017 is deze 

opdracht met een jaar verlengd. De opdracht hiertoe aan de 
GGD is geëindigd per 1 januari 2018. Om deze wettelijke 
verantwoordelijkheid ook voor 2018 en de jaren daarna te 
borgen, is een nieuwe opdracht aan de GGD noodzakelijk. 

Het college besluit: 
 
1. Met het protocol "meldingen 
calamiteiten en geweld" in te 
stemmen. 
2. De GGD Brabant-Zuidoost de 
opdracht te verlenen om het 
reactief toezicht uit te voeren. 
 

   

2018-002836 
MO/Gekamm 

Afrekening subsidie Laco 
 
Jaarlijks verstrekken wij een subsidie aan Laco. Dit gaat om 
€ 50.000, - per kwartaal. Op grond van artikel 6.5 van onze 
overeenkomst met Laco wordt aan de hand van dit sociaal 
maatschappelijk verslag beoordeeld of het laatste kwartaal 
volledig wordt uitbetaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
de indicatoren die ten behoeve van de monitoring van de 
maatschappelijke functie van het zwembad zijn opgesteld. 
Deze indicatoren zijn onderdeel van onze overeenkomst 
met Laco. 
 

Het college besluit: 
 
1. Vast te stellen dat Laco in het 
boekjaar 2016-2017 heeft 
voldaan aan haar verplichtingen 
ten aan zien van de 
maatschappelijke functie van het 
zwembad. 
2. Het subsidiebedrag van  
€ 50.000, - over de periode 
december 2017 lot en met 
februari 2018 uit te betalen. 
3. Dit bedrag betaalbaar te 
stellen vanuit de post: sport 
algemeen, 6530000142100. 
4. Het sociaal maatschappelijk 
verslag van Laco aan de raad te 
sturen 

   

2018-002041 
MO-Pewilm 

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds overeenkomst 
2018,2019,2020 
 
Sinds 2015 nemen wij deel aan het Jeugdsportfonds en het 
Jeugdcultuurfonds om kinderen uit gezinnen met een laag 
inkomen te ondersteunen in sportieve en culturele 
activiteiten. Stichting Leergeld is hiervoor onze intermediair. 
De samenwerking heeft al veel positieve resultaten en 
reacties opgeleverd. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
vervolgen van deelname aan het 
Jeugdsportfonds voor de 
periode 2018 -2020. 
2. Hiervoor gedurende drie jaar 
jaarlijks een subsidie van 
 € 40.000,- beschikbaar te 
stellen. 
3. In te stemmen met het 
vervolgen van deelname aan het 
Jeugdcultuurfonds voor de 
periode 2018 -2020. 
4. Hiervoor gedurende drie jaar 
jaarlijks een subsidie van  
€ 20.000,- beschikbaar te 
stellen. 
5. Aan de Stichting Leergeld een 
subsidie beschikbaar te stellen 
van € 5.500,- per jaar voor de 
periode 2018 - 2020. 
6. De totale kosten van  
€ 65.500,- per jaar te financieren 
vanuit het budget bijzondere 
bijstand, fcl 6614007 en ecl 
42401. 



   

2017-038829 
MO/Lenoyo 

Overname debiteurenpositie Senzer 
 
GR Atlant de Peel (tegenwoordig handelend onder de naam 

Senzer) stelt voor de debiteuren BUIG/BBZ van de 

deelnemende gemeenten over te nemen en de "waarde" per 

31 december 2017 uit te betalen in 3 gelijke jaartermijnen 

zonder rente. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de Memo 
debiteurenposities Senzer en de 
ter zake genomen voorlopige 
besluiten van het Algemeen 
Bestuur op 9 oktober en 20 
december 2017, te weten; 
a. De gemeenten waarderen alle 
actuele debiteuren BUIG/Bbz 
posities per 31 december 2017 
volgens de methodiek van 
Deloitte; 
b. De gemeenten sturen aan het 
werkbedrijf een factuur 
(debiteurenvordering) voor het 
bedrag van de betreffende 
waardering welke facturen door 
het werkbedrijf als crediteuren 
schuld met de betreffende 
gemeenten in de jaarrekening 
worden opgenomen;  
c. De gemeenten verwerken 
ieder voor zich het verschil 
tussen de huidige balanspositie 
en de factuur in hun 
jaarrekening 2017; 
d. Op de crediteurenschuld is 
een aflossingsregeling van 
toepassing. Het werkbedrijf zal 
deze schuld in drie 
opeenvolgende gelijke 
jaartermijnen betalen, telkens op 
of omstreeks 1november (voor 
1/3 deel) van het jaar startend in 
2018;  
e. Er wordt bij de bepaling van 
de debiteuren saldi Bbz 
rekening gehouden met de 
balanssaldi voor de 
eindafrekening met het rijk, per 
31 december 2017 van de onder 
de Bbz regeling vallende 
ondernemers;  
f. Het eerdere besluit van 9 
oktober 2017 (onderdeel f, 
inzake het invorderingsbeleid) te 
wijzigen en te besluiten dat de 
invordering valt onder de 
verantwoordelijkheid van het DB 
van het werkbedrijf. 

   

2017-038271 
MO/Henijs 

Nieuwbouw Strabrecht College 
 
ln de Leefkamer van 23 januari 2018 heeft de presentatie 

plaatsgevonden over de nieuwbouw Strabrecht College.. In 

deze Leefkamer is afgesproken om in de Leefkamer van 20 

februari 2018 het voorstel te behandelen.  
 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
raadsvoorstel inzake nieuwbouw 
Strabrecht College; 
2. Het raadsvoorstel ter 
besluitvorming voor te leggen 
aan de Raadskamer op 5 maart 
2018,via de Leefkamer op 20 
februari 2018. 

   

2017-034365 
OS/Samoon 

Interbestuurlijk Toezicht 2017 
 

Het college besluit in te 
stemmen met de 



In november 2015 heeft de provincie Noord-Brabant het 
Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016 – 2019 
vastgesteld. Hierin staat beschreven op welke manier de 
provincie de komende jaren het interbestuurlijk toezicht zal 
gaan uitoefenen. In het jaarlijks terugkerend toezicht 
beoordeelt de provincie iedere organisatie voor ieder 
toezichtgebied op een driepuntenschaal: Voldoet – Voldoet 
gedeeltelijk / met kanttekeningen – Voldoet niet. 

raadsinformatiebrief. 

   

2018-003043 
OS/Ligubb-
Samoon 

Beëindigen contract HTA Software 
 
Al een aantaljaren maken wij gebruik van het 
GrafBeheerSysteem (GBS) van HTA Software. Op 8 
september 2017 heeft HTA ons geïnformeerd dat zij per 1 
juli 2018 het onderhoud en de ondersteuning op GBS zal 
beëindigen. In januari 2018 ontvingen wij een brief dat HTA 
toch in staat is om ons in de toekomst te ondersteunen bij 
het gebruik van GBS en het nodige onderhoud te 
verrichten. Zij kunnen echter niet garanderen dat bij nieuwe 
versies van Windows of Office GBS blijft functioneren. 

Het college besluit de huidige 
overeenkomst met HTA, met 
inachtneming van een redelijke 
opzegtermijn, met ingang van 1 
januari 2019 te beëindigen 

   

2018-003419 
OS/Ligubb 

Bewerkersovereenkomst Dienst Dommelvallei 
 
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft taken onder gebracht bij 
openbaar lichaam Dienst Dommelvallei. Dienst Dommelvallei 

verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van onze 

gemeente. Met Dienst Dommelvallei moet daarom een 
bewerkersovereenkomst afgesloten worden. 

 
 

Het college besluit: 
 
1. De bewerkersovereenkomst 
met Dienst Dommelvallei aan te 
gaan. 
2. De burgemeester op grond 
van artikel 171 Gemeentewet de 
overeenkomst te laten 
ondertekenen. 

   

2018-003197 
OS/Nische 

Rekenkamerbrief Quick scan naar 

“hypotheekverstekking aan ambtenaren" 

 
De rekenkamer van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft een 
Quick scan uitgevoerd naar de voormalige 
hypotheekregeling voor gemeenteambtenaren. De 
vraagstelling was 'ln hoeverre loopt de gemeente 
Geldrop-Mierlo risico’s bij de uitstaande verstrekte 
hypotheken aan ambtenaren en wat zijn anno 2018 
de leerpunten voor de toekomst'. In de rekenkamerbrief 
concludeert de rekenkamercommissie dat de uitvoering 
prima op orde is en geeft adviezen voor de toekomst. 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de 
rekenkamerbrief; 
2. Conform advies van de RKC 
bij de jaarrekening in de 
paragraaf Financiering, inzicht te 
verschaffen over de relatie 
tussen uitstaande leningen en 
de liquide middelen; 
3. Geen actieve handelingen te 
doen naar deelnemers van de 
voormalig hypotheekregeling 
over mogelijkheden tot 
aflossing; 
4. De reactie op de 
rekenkamerbrief vast te stellen 
en te doen toekomen aan de 
rekenkamer en de 
gemeenteraad. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 6 februari 2017 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


