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2017-000345 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d . 20 december  2016 
 

De besluiten worden conform het 
aangeboden concept vastgesteld, 
met dien verstande dat bij punt 
2016-024627 (subsidieverzoek 
herinrichting Weverijmuseum) punt 
5 van het besluit redactioneel 
wordt aangepast.  
De woorden “de hoogte van de 
gemeentelijke bijdrage” worden 
vervangen door “de inhoud van de 
versobering”. 

   
2016-032257 
RU/Roelem 

Hersteltarieven graafwerkzaamheden 2017  
 
Als nutsbedrijven werkzaamheden uitvoeren aan kabels 
en leidingen brengen zij schade toe aan 
bestratingsmaterialen, bermen en groenvoorzieningen. 
Hiervoor betalen zij ons een vergoeding. 
De tarieven moeten jaarlijks door het college worden 
vastgesteld. 

Het college besluit de 
hersteltarieven voor 2017 vast te 
stellen. 
 

   
2016-033776 
RU/Hasant 

Kadernota Omgevingsdienst Zuidoost -Brabant 
(ODZOB) 2018 
 
Door het bestuur van ODZOB is de Kadernota ODZOB 
begroting 2018 ter kennisgeving aan de gemeenteraad 
gestuurd. Ingevolge het rapport “verbonden partijen” 
wordt het zinvol geacht de raad hierover extra te 
informeren. 

Het college neemt kennis van de 
kadernota en stemt in met de 
bijbehorende raadsinformatiebrief. 

   
2016-000353 
MO/Hidari 

Ondertekeningsvolmacht BIZOB  
 
De inkoop van zorg op het gebied van Wmo en 
Jeugdhulp krijgt vorm via bestuurlijk aanbesteden. 
Bestuurlijk aanbesteden is als het ware een continue 
proces waarbinnen diverse thema's worden 
ontwikkeld en doorontwikkeld in het kader van transitie 
en transformatie van zorg. Twee van deze thema's zijn 
tariefdifferentiatie en TPD+. Deze twee thema's zijn 
vastgelegd in addendum 3 behorende bij de contracten 
op basis waarvan zorg in Dommelvallei+ verband wordt 
ingekocht. De nadere uitwerking van deze thema's in de 
uitvoeringspraktijk vereist veel administratie aan de kant 
van de gemeente en BIZOB. Om deze administratieve 
lastendruk te verlagen, ligt het collegevoorstel aan u 
voor om voor een deel van deze taken volmacht te laten 
verlenen door de burgemeester aan BIZOB. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het verlenen 
van ondertekeningsvolmacht door 
de burgemeester aan BIZOB, ten 
behoeve van ondertekening en 
verzending van brieven in het 
kader van tariefdifferentiatie en 
Transitiepartnerschap 
Dommelvallei+ (TPD+) conform 
voorgestelde werkwijze in dit 
collegevoorstel. 
2. Tot ondertekening van de 
ondertekeningsvolmacht. 
 
  

   
2016-023740 
DD/Inmata 

Wijziging tarie f rijbewijs in de tarieventabel 
behorende bij de Legesverordening 2017 

Het college besluit: 
 



 
Het is nodig dat het tarief voor het rijbewijs wordt 
aangepast met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
2017. Het college is hiertoe bevoegd op basis van artikel 
10 van de Legesverordening 2017. 

1. Het tarief genoemd in artikel 
1.3.1 uit de tarieventabel 
behorende bij de 
Legesverordening 2017 te wijzigen 
van € 39,10 naar € 38,95; 
2 .Dat dit besluit wordt aangehaald 
als de 2e wijziging van de 
tarieventabel behorende bij de 
Legesverordening 2017 voor de 
gemeente Geldrop-Mierlo; 
3. Dit besluit in werking te laten 
treden op 1 januari 2017. 

   
2016-030713 
OS/Anheuv 

Wegsleepverordening 2017  
  
De vigerende wegsleepverordening dateert uit 2007 en 
dient geactualiseerd te worden. Aanleiding hiervoor 
vormt mede het feit dat het in de verordening genoemde 
bergingsbedrijf niet meer actief is in deze branche en er 
thans een nieuw bergingsbedrijf is ingeschakeld dat een 
andere bergingslocatie heeft. Tevens blijkt dat het 
kostenverhaal van bestuursdwang, in tegenstelling tot 
hetgeen vermeld staat in de huidige verordening, geen 
grondslag vindt in de legesverordening. Om 
het kostenverhaal mogelijk te maken, dienen de kosten 
van het wegslepen te worden opgenomen in de 
verordening. 

Het college besluit: 
1. Het voorstel aan te houden. 
2. Nader te bezien of de plaats van 
bewaring van de voertuigen en de 
openingstijden (artikel 3) alsmede 
de kosten van het overbrengen en 
bewaren van de voertuigen (artikel 
4) buiten de verordening 
vastgelegd kunnen worden, zulks 
in het kader van de flexibiliteit. 

   
2016-027880 
OS/Yvviss 

Het bezwaarschrift van Jur idisch Advies Voorbach,  
gericht tegen het besluit van 6 september 2016 
{verzonden 7 september 2016) om het verzoek 
ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob) formeel af te wijzen 
 
Bij brief van 17 augustus 2016 is onder verwijzing naar 
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om 
documentatie waaruit blijkt welke websites door 
ambtenaren zijn geraadpleegd in de periode van 1 
januari 2016 tot en met dagtekening van het verzoek. Bij 
besluit van 6 september 2016 (verzonden 7 september 
2016) is besloten om het verzoek formeel af te wijzen. 
Tegen dit besluit heeft Juridisch Advies Voorbach tijdig 
een bezwaarschrift ingediend. 

Het college besluit: 
 
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk 
en ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te 
houden. 
2. Het verzoek om vergoeding van 
de kosten in de bestuurlijke 
voorprocedure op grond van 
artikel 7:15 tweede lid van de Awb 
af te wijzen daar het bestreden 
besluit niet wordt herroepen 
wegens een aan het 
bestuursorgaan te wijten 
onrechtmatigheid. 

   
2016-025535 
OS/Yvviss 

Het bezwaarschrift van  ZLTO gericht  tegen het  
besluit van 18 augustus 2016 (verzonden 19 
augustus 2016) om een omgevingsvergunning te 
verlenen voor het bouwen van een opslagloods op 
het perceel Eendenpoel 8 te Mierlo 
 
Bij besluit van 1B augustus 2016 (verzonden 19 
augustus 2016) is een omgevingsvergunning verleend 
voor het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 
eerste lid onder a van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). Tegen vorengenoemd besluit 
heeft ZLTO tijdig een bezwaarschrift ingediend. Het 
bezwaarschrift is door het college in handen gesteld van 
de commissie voor bezwaarschriften (hierna te noemen: 
commissie). Op 12 december 2016 heeft de 
commissie het bezwaarschrift behandeld en zijn 
reclamant en het college in de gelegenheid gesteld 
te worden gehoord. Van de hoorzitting is verslag 
gemaakt. 

Het college besluit: 
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk 
en ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand 
te houden.  
2. Het verzoek om vergoeding van 
de kosten in de bestuurlijke 
voorprocedure op grond van 
artikel 7:15 tweede lid van de Awb 
af te wijzen daar het bestreden 
besluit niet wordt 
herroepen wegens een aan het 
bestuursorgaan te wijten 
onrechtmatigheid. 
 

   
2016-034521 Lijst van toezeggingen weekn umme rs 49 en 51  Het overzicht van  toezeggingen 



OS/Wigebo De toezeggingen die de leden van het college aan de 
Leef-, Ruimte-, Algemene- en Raadskamer doen worden 
door de griffie geregistreerd. In dit overzicht wordt ook 
aangegeven wanneer een toezegging wordt 
afgehandeld c.q. afgehandeld is. Periodiek wordt dit 
overzicht aan het college voorgelegd, zodat zij de 
voortgang kunnen monitoren. 

dient voor wat betreft de planning 
nog gecompleteerd te worden en 
zal daarna aan de raadsleden 
worden verstrekt. 
 

   
 “Keek op de we ek”   
   
Secretariaat Uitnodigingen/representatie  

 
Representatie college vanaf dinsdag 10 januari 2017. 
 
Concert Mierlo Vocaal - Harmonie St. Lucia met Frank 
Lammers op zondag 22 januari om 11.00 uur in  
Ontspanningscentrum De Vliegert, Heer van Rodestraat 
109a, Mierlo 
Burgemeester Link en wethouder Hoekman nemen de 
uitnodiging aan. 
 
American Big Band Night op zaterdag 21 januari om 
20.30 uur in Centrum Hofdael Geldrop. 
Burgemeester Link neemt de uitnodiging (eventueel) 
aan. 

Met inachtneming van een enkele 
aanpassing wordt de lijst ter 
kennisgeving aangenomen. 
 

   
 Rondvraag   
 


