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2019-014694 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 2 april 2019 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2019-015429 
RU/irekuip 

ENSIA BAG-BGT 2018 
 
De gemeente is wettelijk verplicht om jaarlijks 
voor de Basisadministratie Gebouwen (BAG) 
en de Basisadministratie Grootschalige 
Topografie (BGT) een zelfcontrole in te vullen. 
Deze zelfcontroles zijn uitgevoerd en getoetst 
door de Eenduidige Normatiek Single 
Information Audit (ENSIA). Hiervan zijn 
verantwoordingsrapportages opgesteld. 

Het college besluit in te stemmen met de 
verantwoordingsrapportages BGT en BAG 
over het jaar 2018. 
  

   

2018-041211 
RU/gahout 

Raadsvoorstel uitgangspunten 
Paraplubestemmingsplan kamergewijze 
bewoning en woningsplitsing 
 
In november 2018 heeft de gemeenteraad 
een voorbereidingsbesluit genomen over het 
onderwerp kamergewijze bewoning. De 
meesten van de geldende 
bestemmingsplannen laten kamergewijze 
bewoning en ook splitsing van panden 
rechtstreeks toe. Het voorbereidingsbesluit 
schort deze rechtstreekse mogelijkheden op 
voor de duur van een jaar. Om te voorkomen 
dat de oude regeling opnieuw in werking 
treedt moet binnen een jaar, dus voor 
november 2019, een 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage zijn 
gelegd. Dit raadsvoorstel ziet op vaststelling 
van de uitgangspunten voor het 
ontwerpbestemmingsplan. 

Het college besluit de raad voor te stellen In 
te stemmen met de volgende 
uitgangspunten voor het opstellen van een 
paraplubestemmingsplan: 
 
1 Woningsplitsing niet rechtstreeks toe te 

staan, maar kiezen voor een 
binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, 
behalve in de centra van Geldrop en 
Mierlo; 

2 Kamergewijze bewoning niet 
rechtstreeks toe te staan, maar kiezen 
voor een binnenplanse 
afwijkingsbevoegdheid; 

3 Wel toe te staan dat maximaal twee 
kamers verhuurd mogen worden door 
een woningeigenaar die ook zelf 
woonachtig blijft in de woning; 

4 Een specifieke binnenplanse 
afwijkingsbevoegdheid op te nemen voor 
wonen en zorg; 

5 In de afwijkingsbevoegdheden te kiezen 
voor een combinatie van concrete 
afwegingscriteria en criteria die 
maatwerk mogelijk maken 
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2019-004879 
MO/maleuk 

raadsinformatiebrief inzake evaluatie 
Digitaal Platform OnsPlatformtv 
 
Bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 
2019 is door de raad bij de raming voor het 
Digitaal Platform voor Geldrop-Mierlo besloten 
de financiering voor 2020 en verder af te laten 
hangen van een in het eerste kwartaal 2019 
op te stellen evaluatie. Deze treft u bijgaand 
aan in de vorm van een raadsvoorstel. 

Het college besluit in te stemmen met het 
raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de 
raad. 

   

2019-015390 
OS/jamans 

Raadsinformatiebrief Veiligheidscijfers 
periode 2018-3 
 
Aan de commissie Algemene Zaken is 
toegezegd de gemeenteraad periodiek te 
informeren over veiligheidscijfers. Het is de 
bedoeling om 3x per jaar een 
raadsinformatiebrief toe te sturen met een 
overzicht van deze veiligheidscijfers. 
Bijgevoegd is de eerste raadsinformatiebrief 
met het overzicht van de periode september 
tot en met december 2018.  

Het college besluit akkoord te gaan met de 
raadsinformatiebrief. 

   

2019-015844 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W 
vergadering 9 april 2019 

 

   

2019-015844 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 9 
april 2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen.  

   

 "Keek op de week"  

   

 Sluiting  

   

 


