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2018-009351 
OS/anfran 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 27 maart 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld. 

   

2018-009274 
RU/erderi 

Besluiten regionaal zonnepanelenproject 
 
Gemeente Geldrop-Mierlo neemt deel aan het 
regionale zonnepanelenproject De Groene Zone. 
Hiermee kunnen huiseigenaren zonnepanelen 
aanschaffen die de gemeente voorfinanciert. In dit 
voorstel wordt besloten tot het aangaan van een 
overeenkomst met de administratieve eenheid, het 
aangaan van de overeenkomsten met de inwoners 
gemandateerd en het tijdvak vastgesteld waarin de 
regeling open staat.  

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 
opdrachtverstrekking contractbeheer 
Zonnepanelenproject aan de gemeente 
Eindhoven volgens bijgevoegd concept. 
2. De Senior Cluster Beleid te mandateren 
voor het besluiten tot het aangaan van een 
overeenkomst als ook voor het 
ondertekenen daarvan met de inwoner, 
volgens bijgevoegd concept, voor 
installaties tot de maximale grootte van 30 
panelen. 
3. Vast te stellen dat het tijdvak waarin de 
aanvraag voor zonnepanelen vanuit dit 
project gedaan kan worden, van 4 april 
2018 t/m 29 februari 2020 loopt. 

   

2018-007137 
OS/stmeul 

Verlenen mandaat aan de Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant (ODZOB) voor toezicht en 
handhaving 
 
Om de aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
opgedragen taken op het gebied van toezicht en 
handhaving efficiënt en kwalitatief goed uit te 
kunnen voeren en de continuïteit daarvan te 
waarborgen is het wenselijk de ODZOB te 
mandateren. 

Het college besluit in overeenstemming 
met de Mandaatregeling Geldrop-Mierlo en 
op basis van de onlosmakelijk aan de 
Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
verbonden Dienstverleningsovereenkomst 
de directeur van de Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant te mandateren tot het 
nemen van handhavingsbesluiten op het 
gebied van milieu. Hieronder worden 
alleen handhavingsbesluiten verstaan die 
voortkomen uit het werkprogramma milieu 
of waarvoor specifiek opdracht is verleend. 

   

2017-037952 
OS/yvviss 

Beslissing op bezwaar 
 
Bij beschikking van 26 oktober 2017 (gepubliceerd 
in de Staatscourant op 1 november 2017) heeft het 
college een verkeersbesluit genomen ter zake van 
de Recreatieve fietsverbinding Eindhovens kanaal. 
Tegen dit besluit is tijdig bezwaar aangetekend 
door reclamant. Op 12 maart 2018 heeft de 
commissie bezwaarschriften het bezwaarschrift 

Het college besluit het bezwaarschrift 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en 
het bestreden besluit in stand te houden. 
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behandeld en zijn reclamant en het college in de 
gelegenheid gesteld te worden gehoord. Van de 
hoorzitting is verslag gemaakt. 

   

2017-037949 
OS/yvviss 

Beslissing op bezwaar 
 
Bij beschikking van 26 oktober 2017 (gepubliceerd 
in de Staatscourant op 1 november 2017) heeft het 
college een verkeersbesluit genomen ter zake van 
de Recreatieve fietsverbinding Eindhovens kanaal. 
Tegen dit besluit is tijdig bezwaar aangetekend 
door reclamant. Op 12 maart 2018 heeft de 
commissie bezwaarschriften 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 het bezwaarschrift 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en 
het bestreden besluit in stand te houden. 

   

 "Keek op de week"  

   

2018-010065 
OS/anfran 

Overzicht representatie college vanaf 3 april 
2018 
 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2018-010065 
OS/anfran 

Uitnodigingen te bespreken in B&W 
vergadering d.d. 3 april 2018 
 

 

   

 Sluiting  

   

 


