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  Aanwezig: de heer B.H.M. Link, burgemeester, de heer M. Jeucken, wethouder, mevrouw M. Verdouw, 
wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris, mevrouw R. Hoekman, wethouder 

  

 
  Datum: 26 februari 2018 
 
 

2018-005758 
OS/Anfran 

Besluitenlijst college B&W d.d. 20 februari 2018 
 

De besluiten worden conform concept 
vastgesteld. 

   

2018-005650 
RU/gahout 

Uitbreiding culi-café Ons restaurant Mierlo 
 
Een principeverzoek is ingediend voor aanpassing 
en uitbreiding van culi-café Ons restaurant in Mierlo 
en voor het terras aan de voorzijde. 
  

Het college besluit: 
 
1. Medewerking te verlenen aan het 
principeverzoek voor uitbreiding van het 
restaurant; 
2. Geen medewerking te verlenen aan 
de uitbreiding van het terras aan de 
voorzijde. 

   

2018-005699 
POI/miwout 

Verbeterplan archiefbeheer 2018-2020 (o.b.v. 
verslag archiefbeheer 2016) 
 
Vanuit het “Beleidskader interbestuurlijk toezicht 
2016-2019” wordt op basis van de Wet 
Revitalisering generiek toezicht (Wet Rgt) door de 
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant aan de 
gemeenten gevraagd informatie aan te leveren. 
Voor het toezichtgebied Archiefzorg is dat onder 
andere het verslag archiefbeheer en een daaraan 
gekoppeld verbeterplan. We willen voor de vier 
Dommelvallei organisaties voldoen aan de criteria 
uit het beleidskader. De verbeterpunten uit de KPI 
(Kritische Prestatie indicatoren) verslagen van de 
vier Dommelvallei organisaties zijn opgenomen in 
een gezamenlijk verbeterplan. In het verbeterplan 
wordt bij elk verbeterpunt benoemd hoe de aanpak 
er uit ziet, wie daarbij betrokken is en wat het 
beoogde tijdpad is. 

Het college besluit in te stemmen 
met het verbeterplan archiefbeheer 
2018-2020. 

   

2018-005725 
POI/miwout 

Ontwikkelingen RHCe 
 
Op 8 januari 2018 is een brief van de 
bestuurscommissie RHCe ontvangen betreffende de 
ontwikkelingen bij het RHCe. ln deze 
correspondentie wordt de procedure toegelicht van 
het proces dat de bestuurscommissie momenteel 
gezamenlijk doorloopt met het RHCe. Er loopt een 
onderzoek, uitgevoerd door een externe partij, naar 
de bedrijfsvoering van het RHCe 

Het college besluit kennis te nemen van 
de brief van de bestuurscommissie 
RHCe d.d. 8 januari 2018. 
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2018-005336 
OS/samoon 

Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten vier 
regionale Gemeenschappelijke Regelingen, deel 2 
 
In Zuidoost-Brabant zijn vier gemeenschappelijke 
regelingen waaraan alle 21 gemeenten uit Zuidoost-
Brabant deelnemen (4GR). De Kring van 
Gemeentesecretarissen Zuidoost-Brabant heeft het 
initiatief genomen om bij deze 4GR te komen tot 
harmonisatie van een aantal aspecten op het gebied 
van planning en control, zowel ten aanzien van de 
procedure als van de inhoud. Naar aanleiding hiervan 
is door een werkgroep de beleidsnotitie Kaders P&C-
documenten vier regionale Gemeenschappelijke 
Regelingen’ deel 1 en 2 opgesteld. Deel 1 is tijdens de 
raadsvergadering van 4 oktober 2016 ter kennisgeving 
aangenomen. Deel 2 is eind 2017/begin 2018 door de 
Algemeen Besturen vastgesteld en is met een 
raadsinformatiebrief ter informatie bijgevoegd. 

Het college besluit in te stemmen met 
de raadsinformatiebrief. 

   

2017-035927 
OS/yvviss 

Beslissing op bezwaar verkeersbesluit recreatieve 
fietsverbinding Eindhovens kanaal  
 
Bij beschikking van 26 oktober 2017 (gepubliceerd in 
de Staatscourant op 1 november 2017) is een 
verkeersbesluit genomen ter zake van de Recreatieve 
fietsverbinding Eindhovens kanaal. Tegen dit besluit 
is  bij brief van 13 november 2017 (ontvangen op 27 
november 2017) bezwaar aangetekend. 

Het college besluit het bezwaar niet-
ontvankelijk te verklaren. 
  

   

 "Keek op de week"  

   

2018-005758 
OS/Anfran 

Overzicht Representatie college vanaf 27 februari 
2018 
 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2018-005758 
OS/Anfran 

Uitnodigingen te bespreken in B&W-vergadering 
d.d. 27 februari 2018 

 

   

 Sluiting  

   

 


