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2019-007913 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College 
van B&W op 26 februari 2019 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 
  

   

2019-009259 
RU/phwout 

Ontwerp Structuurvisie A67 Leenderheide 
- Zaarderheiken 
 
Met de Startbeslissing van de minister op 12 
oktober 2016 is de MIRT-Verkenning A67 
Leenderheide – Zaarderheiken van start 
gegaan. In deze verkenningsfase is een 
trechtering aangebracht in de diverse 
oplossingsrichtingen met als doel te komen 
tot één voorkeursalternatief. Het 
voorkeursalternatief maakt deel uit van de nu 
voorliggende Ontwerp Structuurvisie. 

Het college besluit de gemeenteraad voor te 
stellen om in te stemmen met het 
raadsvoorstel inclusief bijbehorende 
zienswijze. 

   

2019-005394 
RU/gahout 

Bestemmingsplan Kievitstraat 59 
 
Het pand Kievitstraat 59 Geldrop is een 
voormalig cafetaria met aangrenzende 
feestzaal, die door de gemeente in 2018 is 
aangekocht. Het pand is aangekocht 
vanwege de grote overlast die de 
horecafunctie in het verleden heeft 
veroorzaakt. De aankoop biedt de 
mogelijkheid om het pand te herbestemmen 
tot wonen en vervolgens het pand opnieuw te 
verkopen. 

Het college besluit: 
  
1 Het ontwerpbestemmingsplan Kievitstraat 

59 Geldrop gedurende 6 weken voor 
eenieder ter inzage leggen; 

2 Als geen zienswijzen worden ingediend, 
het bestemmingsplan, zonder 
aanvullende collegevergadering, aan de 
raad voor te leggen ter vaststelling; 

3 De raad te informeren per 
raadsinformatiebrief. 

   

2019-010752 
RU/gahout 

Hekwerk in strijd met het 
bestemmingsplan Eindhovenseweg 100 
Geldrop 
 
Alle bestemmingsplannen in Geldrop-Mierlo 
(en in de meeste andere gemeenten in 
Nederland), laten voor de voorgevel een 
hekwerk van maximaal 1 meter hoog toe. 
Ook vergunningsvrij is de maximale maat 
voor hekwerken voor de voorgevel maximaal 
1 meter. De achterliggende gedachte is dat 
voortuinen een opener karakter moeten 
hebben dan achtertuinen. Er is een aanvraag 
ingediend voor een hekwerk van 1,20 en een 
poort van ca. 1,35 meter hoog voor de 
voorgevel van de woning Eindhovenseweg 
100 in Geldrop.  

Het college besluit: 
 
1. Geen medewerking te verlenen aan de 

aanvraag voor het hekwerk; 
2. Wel medewerking te verlenen aan een 

tweetal mogelijke alternatieven. 
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2019-005994 
POI/miwout 

Beheerregeling Informatiebeheer van de 
gemeente Geldrop-Mierlo 2019 
 
De gemeenteraad heeft op 2 juli 2018 de 
archiefverordening vastgesteld waarin de 
zorg voor de archiefbescheiden wordt belegd 
bij het college. Aansluitend wordt de 
beheerregeling informatiebeheer aan het 
college voorgelegd ter vaststelling. In de 
beheerregeling wordt het beheer van de 
archiefbescheiden nader uitgewerkt. 

Het college besluit de Beheerregeling 
Informatiebeheer van de gemeente Geldrop-
Mierlo 2019 vast te stellen. 

   

2019-000259 
OS/stmeul 

Vaststelling Regionaal Operationeel 
Kader Milieutoezicht 2018 (ROK 
Milieutoezicht 2018) 
 
Vanuit een collectief en regionaal belang in 
te stemmen met het Regionaal Operationeel 
Kader Milieutoezicht 2018 (ROK) waarbij de 
uitvoering van het milieutoezicht en –
handhaving bij alle bedrijven en activiteiten 
plaatsvindt door de ODZOB op basis van een 
allesomvattende variant. 
Daarbij zijn alle milieurisico’s afgedekt in 
overeenstemming met de regionale 
probleemanalyse en artikel 7.2 van het 
Besluit omgevingsrecht (Bor). 

Het college besluit: 
  
1 Het ROK Milieutoezicht 2018 vast te 

stellen en toe te passen als strategie voor 
de uitvoering van Wabo milieutoezicht en 
–handhaving; 

2 Vanaf 1 januari 2020 het milieutoezicht 
en –handhaving volledig uit te laten 
voeren door de Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant overeenkomstig optie 
C; 

3 Het budget voor milieutoezicht in een 
periode van 4 jaar (2020-2023) gefaseerd 
te verhogen met bedrag van € 13.980 per 
jaar tot een uiteindelijke verhoging van € 
55.917 in 2023. 

   

2019-010979 
OS/samoon 

Interbestuurlijk toezicht 2018 
 
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. In de raadsinformatiebrief wordt 
uitgebreider ingegaan op de resultaten van 
2018. 

Het college besluit in te stemmen met 
de raadsinformatiebrief.  

   

2019-009641 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 12 
maart 2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2019-009641 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 12 maart 2019 

 

   

 "Keek op de week"  

   

 Sluiting  
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