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  Datum: 5 juni 2018 
 
 
 
 

2018-016053 
OS/Anfran 

Openbare besluitenlijst Vergadering van College 
van B&W d.d. 29 mei 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld. 

   

2018-016801 
RU/johoei 

Vormvrije milieueffectrapportage (m.e.r.) -
beoordeling 
 
V.O.F. Van Tilborg aan de Broekstraat 75 in Mierlo is 
van plan een aanvraag om een 
omgevingsvergunning in te dienen voor het 
toepassen van een ander emissiearm stalsysteem en 
het uitbreiden van een bestaande stal voor het 
houden van 35 fokstieren en overig rundvee. 
Voorafgaand aan een aanvraag voor het uitbreiden of 
wijzigen van een veehouderij dient het bevoegd 
gezag te beoordelen of voor de voorgenomen 
verandering een milieueffectrapportage moet worden 
opgesteld. 

Het college besluit; 
1. Ter voorbereiding op het besluit op de 
aanvraag om een omgevingsvergunning 
voor het wijzigen en uitbreiden 
van   rundveehouderij aan de 
Broekstraat 75 in Mierlo, geen m.e.r. 
hoeft te worden opgesteld; 
2. V.O.F. van Tilborg van dit besluit op 
de hoogte te stellen. 

   

2017-018847 
RU/jowaar 

Vaststellen definitieve subsidie 
Ondernemersfonds 2017 
 
Stichting Centrum- en Lintenmanagement Mierlo en 
Stichting Centrummanagement Geldrop hebben, 
conform de Subsidieverordening Ondernemersfonds, 
een verzoek ingediend om vaststelling definitieve 
subsidie Ondernemersfonds 2017. 

Het college besluit: 
1. Definitieve subsidie 
Ondernemersfonds 2017 aan Stichting 
Centrum- en Lintenmanagement Mierlo 
vast te stellen op € 37.721,89. 
2. Definitieve subsidie 
Ondernemersfonds 2017 aan Stichting 
Centrummanagement Geldrop vast te 
stellen op € 93.879,73. 

   

2018-011667 
FIN/maruyt 

Jaarverslag en jaarrekening 2017 
 
De accountant heeft een concept accountantsverslag 
uitgebracht. De accountant geeft op 31 mei 2018 een 
toelichting op dat verslag aan de portefeuillehouder 
financiën en de gemeentesecretaris. Na dat gesprek 
wordt het accountantsverslag definitief. Nadat het 
definitieve verslag is opgeleverd, wordt dat, inclusief 
een concept reactie van het college daarop, 
toegevoegd aan de jaarstukken 2017. 

Het college besluit in te stemmen met 
het bijgevoegde raadsvoorstel. 

   



  

 blad 2 van 2 

2018-016981 
OS/yvviss 

mandaat en volmachtverlening 
verwerkersovereenkomsten 
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. 
Omdat overtredingen van de AVG tot zeer hoge 
boetes kunnen leiden is het van belang dat de 
bepalingen in de AVG in acht worden genomen. 
Ingevolge de AVG dient met elke verwerker een 
verwerkersovereenkomst te worden afgesloten 
waarin afspraken worden vastgelegd over de 
uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens. 
Teneinde op efficiënte wijze te komen tot de vereiste 
verwerkersovereenkomsten, ligt het in de rede om de 
aan het college toekomende bevoegdheid te 
mandateren aan de hoofden van de afdelingen waar 
de met derden aangegane hoofdovereenkomsten 
berusten. 

Het college besluit; 
1. Aan de afdelingshoofden mandaat te 
verlenen om te besluiten met verwerkers 
in de zin van deAVG 
verwerkersovereenkomsten aan te gaan, 
waarbij verlening van ondermandaat als 
bedoeld in artikel 10:9 Awb wordt 
uitgesloten; 
2. De burgemeester voor te stellen 
akkoord te gaan met volmachtverlening 
aan de afdelingshoofden om 
bovengenoemde overeenkomsten te 
ondertekenen; 
3. Het mandaatbesluit bekend te maken 
ingevolge artikel 3:42 Awb. 

   

2017-034884 
OS/ligubb 

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 
Geldrop-Mierlo 2018 
 
Het doel van de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) Geldrop-Mierlo is bij tedragen aan een 
aantrekkelijke, leefbare gemeente voor inwoners, 
ondernemers, bezoekers entoeristen. Dit gebeurt 
onder andere door het stellen van regels en 
handhaving van deze regels. Op 28 juni 2016 heeft 
de gemeenteraad de APV gemeente Geldrop-Mierlo 
2016 vastgesteld. Nieuwe ontwikkelingen maken 
actualisatie van de geldende verordening 
noodzakelijk. 

Het college besluit de gemeenteraad 
voor te stellen de Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Geldrop-Mierlo 
2018 vast te stellen onder gelijktijdige 
intrekking van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Geldrop-Mierlo 2016 
vastgesteld in de openbare vergadering 
van de raad d.d. 28 juni 2016. 

   

2018-016878 
OS/wigebo 

Portefeuilleverdeling, vervanging, 
vertegenwoordiging en nevenfuncties 
 
In de vergadering van de gemeenteraad van 4 juni 
2018 zijn de wethouders voor de periode 2018-2022 
benoemd. In uw vergadering van 5 juni, het 
zogenaamde constituerend beraad, worden 
afspraken gemaakt over de taakverdeling, de 
onderlinge vervanging en de vertegenwoordiging 
vande gemeente in andere bestuursorganen en 
instellingen. 

Het college besluit; 
1. Afspraken te maken over de 
portefeuilleverdeling, de vervanging, de 
vertegenwoordiging; 
2. De genoemde nevenfuncties zonodig 
aan te vullen/aan te passen. 

   

 "Keek op de week"  

   

2018-017011 
OS/Anfran 

Representatielijst Collegevergadering 5 juni 
 

De representatielijst wordt ter 
kennisgeving aangenomen.  

   

2018-017011 
OS/Anfran 

Uitnodigingenlijst Collegevergadering 5 juni 
 

 

   

 Sluiting  

   

 


