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10.00 uur Toelichting op Zaakgericht Werken door
Tamara Paulussen

11.00 uur Toelichting op Uitgangspuntennotitie 
2019-2022 door Martijn Ruyters

2018-017011
OS/Anfran

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W 
op 5 juni 2018

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld

2018-012485
RU/roandr

Bouwen extra woning perceel Hout Oost 15

Het perceel Hout Oost 15 in Geldrop staat al enige 
tijd te koop. Nu wordt gevraagd om een extra woning,
zodat o.a. de bestaande woonboerderij, die van 
belang is voor het cultuurhistorische straatbeeld, 
behouden kan blijven. Gelet op grootte woonperceel 
(6000m²), de ligging in kernrandzone en de sloop van
een bestaande loods (200m²) lijkt deze ontwikkeling 
voorstelbaar. Vanuit de provinciale regelgeving volgt 
wel dat een extra woning bij voorkeur binnen 
bestaand stedelijk gebied moet komen te liggen, 
terwijl het echter ruimtelijk beter zou zijn als de 
woning iets meer naar achteren, in de groenblauwe 
mantel, komt te liggen. Dit is echter alleen mogelijk 
via een ‘Ruimte-voor-Ruimte-titel, wat financieel 
gezien niet haalbaar lijkt.

Het college besluit:

1 In te stemmen met het toevoegen 
van één extra woning op het 
bestaande woonperceel Hout 
Oost 15 in Geldrop;

2 Woning moet in principe worden 
gesitueerd binnen de contour 
‘Bestaand stedelijk gebied’; indien
gekozen wordt voor situering 
binnen de contour groenblauwe 
mantel dient tevens een ‘Ruimte-
voor-Ruimte’-titel te worden 
overlegd;

3 Hiervoor een anterieure 
overeenkomst en een 
postzegelbestemmingsplan te 
laten opstellen.

2016-027540
RU/roandr

Landgoed Eendenpoel

Eind 2016 is besloten vooralsnog geen medewerking 
te verlenen aan de realisatie van een landgoed op het
perceel Eendenpoel 8 in Mierlo, omdat het plan op 
diverse punten onvoldoende ambitieus was ( o.a. qua
natuur, landgoedwoning). Ook was er een te sterke 
koppeling met de bestaande bedrijfsbebouwing op 
het perceel Eendenpoel 8 en was er onzekerheid 
over het draagvlak in de omgeving. In het nu 
voorliggende plan zijn op de meeste punten duidelijke
stappen gezet dat er voldoende aanleiding is om het 
plan verder uit te laten werken naar een 
voorontwerpbestemmingsplan.

Het college besluit:

1 In te stemmen met verdere 
planuitwerking t.b.v. realisatie 
nieuw landgoed aan de 
Eendenpoel in Mierlo;

2 Landgoed plan voldoet in principe 
aan uitgangspunten provinciale 
landgoederenregeling.

2018-009671
RU/majeuk

Projectopdracht Realiseren aanpassingen 
Centrum Hofdael

Op 9 november 2015 heeft de raad van de gemeente 
Geldrop-Mierlo besloten om het beheer en de 
exploitatie van Centrum Hofdael - op basis van het 

Het college neemt de projectopdracht 
ter kennisgeving aan.
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ingediende bedrijfsplan – over te dragen aan de 
Stichting Centrum Hofdael. Ter verbetering van de 
exploitatie en het imago wil de beheerstichting een 
aantal aanpassingen aan het gebouw doorvoeren. In 
het activiteitenplan (2017-2019) zijn hiervoor de 
benodigde financiële middelen opgenomen. Op grond
van dit raadsbesluit worden in 2018 en 2019 diverse 
technische werkzaamheden en aanpassingen aan het
gebouw Centrum Hofdael uitgevoerd. Het 
stichtingsbestuur is voortvarend van start gegaan en 
wil mogelijk nog aanvullende maatregelen treffen om 
de exploitatie te verbeteren. Wij achten het daarom 
zinvol om u op de hoogte te stellen welke 
werkzaamheden binnen deze projectopdracht vallen.

2018-017052
RU/hegerw

Straatnaam voor inbreidingsplan Hekelstraat

Binnenkort wordt vergunning verleend voor de bouw 
van woningen in plan Hekelstraat. Volgens de wet 
BAG dienen gelijktijdig met de bouwvergunning de 
adressen van de woningen toegekend te worden.

Het college besluit in te stemmen met 
de straatnaam "Windvang".

2018-011036
RU/gahout

Het toestaan van autoreinigingsbedrijf op het 
adres Burgemeester Verheugtstraat 67 in Mierlo

Het perceel Burgemeester Verheugtstraat 67 is (nog) 
bestemd voor horecadoeleinden. In het verleden was 
hier een restaurant gevestigd. In 2017 is een 
vergunning verleend voor het gebruik van het pand 
als burgerwoning. Het verzoek is nu om het 
bijgebouw achter de woning en de achterliggende 
parkeerplaats te gebruiken voor een 
autoreinigingsbedrijf.

Het college besluit geen medewerking
te verlenen aan het principeverzoek 
om een autoreinigingsbedrijf te 
vestigen op het adres Burgemeester 
Termeerstraat 67 in Mierlo.

2018-016036
RU/johoei

Concept Actieplan EU-Richtlijn Omgevingslawaai 
3e tranche

Op grond van de EU-richtlijn omgevingslawaai dient 
onze gemeente, als onderdeel van de agglomeratie 
Eindhoven, geluidbelastingkaarten op te stellen en 
een actieplan te maken. De agglomeratie Eindhoven 
heeft gezamenlijk de kaarten en tabellen en 
opgesteld. Het conceptactieplan is opgesteld voor de 
gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Geldrop-Mierlo en
Nuenen. Het doel van de Richtlijn is het in kaart 
brengen en zo mogelijk verbeteren van het 
geluidklimaat in heel Europa. Dit is de derde keer dat 
een actieplan wordt opgesteld.

Het college besluit:

1. In te stemmen met concept 
Actieplan Richtlijn 
Omgevingslawaai 3e tranche dat 
naast de evaluatie van de 2e 
tranche, ingaat op het treffen van 
geluidreducerende maatregelen 
en/of onderzoek daarnaar. Dit op 
basis van de in 2017 vastgestelde
geluidbelastingkaarten en –
tabellen;

2. Het concept actieplan ter inzage 
te leggen in het gemeentehuis en 
digitaal te laten inzien via de 
website van de ODZOB en te 
publiceren in de 
“Middenstandsbelangen”;

3. De gemeenteraad te infomeren 
over de inhoud van Actieplan 
Richtlijn Omgevingslawaai 3e 
tranche en in de gelegenheid te 
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stellen opmerkingen en/of 
zienswijzen in te dienen;

4. In te stemmen met de verzending 
van het actieplan via de ODZOB 
aan Infomil. 

2017-036652
MO/anjuli

Subsidie Stichting Mierlose Mens

De Stichting Mierlose Mens reikt ieder jaar tijdens een
bijeenkomst begin januari de onderscheiding “De 
Mierlose Mens” uit aan een persoon uit Mierlo die 
zich jaren lang belangeloos heeft ingezet voor de 
Mierlose gemeenschap. In 1999 heeft de stichting 
van de voormalige gemeente Mierlo hiervoor een 
subsidie ontvangen, waarmee de stichting tot en met 
dit jaar het kon bekostigen. Omdat de subsidie 
opraakt, wordt nu gevraagd om een structurele 
subsidie.

Het college besluit:

1. In te stemmen met verlening van 
een subsidie van € 2.000,-- voor 
de uitreiking van de 
onderscheiding begin 2019;

2. Dit bedrag ten laste te brengen 
van het budget Incidentele 
subsidies (FCL6670104/ 
ECL42500);

3. In 2018 de mogelijkheid van een 
gewijzigde opzet te onderzoeken.

2018-018639
FIN/maruyt

Uitgangspuntennotitie 2019-2022

Normaal gesproken wordt er rond deze tijd een 
kadernota gepresenteerd aan de raad. De kadernota 
is bedoeld om vroegtijdig inzicht te krijgen in het 
beleid voor de komende jaren en richting te geven 
aan het opstellen van de begroting. Dit jaar – het 
verkiezingsjaar – ligt dat anders. Omdat het 
kernakkoord pas onlangs is vastgesteld, is er 
onvoldoende tijd om vóór de zomervakantie een 
kadernota op te stellen waarin dat akkoord verwerkt 
is. Vandaar dat er in dit verkiezingsjaar een 
uitgangspuntennotitie verschijnt in plaats van een 
kadernota.In deze uitgangspuntennotitie staan 
financiële uitgangspunten voor het opstellen van de 
begroting, de actualisatie budgetten van 
gemeenschappelijke regelingen, de ontwikkeling van 
het gemeentefonds (uitkomsten meicirculaire 2018) 
en het verloop van het begrotingssaldo.

Het college besluit:

1. In te stemmen met de 
uitgangspuntennotitie;

2. De uitgangspuntennotitie aan te 
bieden aan de gemeenteraad voor
behandeling tijdens de 
raadskamer van 2 juli.

 
 

"Keek op de week"

2018-018374
OS/Anfran

Overzicht representatie college vanaf 12 juni 2018  Het overzicht representatie wordt, 
met inachtneming van enkele 
wijzigingen, ter kennisgeving 
aangenomen.

2018-018374
OS/Anfran

Uitnodigingen te bespreken in B&W-vergadering 
d.d. 12 juni 2018

Sluiting
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