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2020-013127 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 23 juni 2020 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld. 

   

2020-001887 
RU/yvgraa 

Raadsinformatiebrief over 
omgevingsvergunning TMSG 
 
Op 27 mei 2020 is een anterieure overeenkomst 
gesloten met TMSG en een 
omgevingsvergunning verleend voor wijziging 
van het gebruik van het pand  De Bleekvelden 
21. Eén van de raadsleden heeft verzocht om 
een raadsinformatiebrief hierover. Er is een 
langlopend traject afgerond, waarbij ook de raad 
nauw betrokken is geweest. Voorgesteld wordt 
dan ook om bijgevoegde raadsinformatiebrief te 
verzenden.  

Het college besluit in te stemmen met de 
raadsinformatiebrief en deze door te 
leiden naar de gemeenteraad. 

   

2020-010668 
RU/adaker 

herinrichting Mierloseweg - Peijnenburgweg 
te Geldrop 
 
Op 18 juni 2020 is het bestek, volgens het 
huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid, 
onderhands aanbesteed. Het bestek is 
aanbesteed op basis van de ARW 2016. Er 
waren vijf aannemers uitgenodigd om in te 
schrijven op het bestek. Alle vijf hebben 
ingeschreven en aannemingsbedrijf KWS Infra 
BV heeft de laagste inschrijving gedaan. Het 
mandaat voor de opdrachtverlening ligt, gezien 
de hoogte van de aanneemsom, bij het college 
van B&W. 

Het college besluit in te stemmen met het 
gunnen van bestek 2020-17, herinrichting 
Mierloseweg – Peijnenburgweg te 
Geldrop aan aannemingsbedrijf KWS 
Infra BV gevestigd in Eindhoven voor 
€ 1.375.000,- (exclusief BTW). 

   

2020-001771 
RU/pevers 

Tijdelijk gebruik NH Hotel, Bogardeind 219 
 
Het voormalige NH Hotel aan het Bogardeind 
219 is aangekocht door VA2 Vastgoed te 
Waalre, hierna te noemen VA2 of ontwikkelaar. 
Het is niet de bedoeling om ter plaatse te komen 
tot een nieuwe hotelfunctie. Of en zo ja in welke 
mate tot herontwikkeling kan worden 
gekomen  zal onderwerp moeten zijn van 
zorgvuldige nadere gedachten- en 

Het college besluit:  
 
1 Kennis te nemen van het verzoek van 

VA2 met bijbehorende onderbouwing 
en bijlage met betrekking tot het 
tijdelijk gebruik van het voormalige 
NH Hotel aan het Bogardeind voor 
woondoeleinden; 

2 In te stemmen met het verzoek en te 
besluiten, door middel van een 
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besluitvorming, ook gerelateerd aan de 
toekomstige situatie rondom de verbreding van 
de Rijksweg A67 ter plaatse. 
In de tussentijd is het goed om te voorkomen dat 
het voormalige hotel een minder gewenst gebruik 
kent doordat het bijvoorbeeld tijdelijk volledig, 
overeenkomstig de bestemming, als low-budget 
hotel wordt ingezet. De locatie aan de zuidzijde 
van Geldrop ligt bovendien enigszins verscholen, 
zodat afwijkend gebruik ook niet direct zichtbaar 
maar mogelijk wel onwenselijk is. Een met 
voldoende waarborgen omkleed tijdelijk gebruik 
van de locatie is dan ook een te verkiezen 
invulling. 

ontheffing ingevolge de zogenoemde 
kruimelgevallenregeling, 
medewerking te verlenen 
overeenkomstig het concept-besluit; 

3 In te stemmen met de anterieure 
overeenkomst tussen VA2 en de 
gemeente met betrekking tot het 
tijdelijk gebruik van het hotel; 

4 In te stemmen met het ontwerp-
communicatieplan; 

5 Kennis te nemen van het persbericht 
dat door VA2 zal worden verzonden. 

   

2020-014352 
RU/rosmol 

Mogelijke verplaatsing MTV 
 
MTV is zich i.v.m. teruglopende ledenaantallen 
en de onderhoudsstatus van de tennisvelden aan 
het oriënteren op een mogelijke verplaatsing van 
het tennispark. Voorkeur van MTV gaat daarbij 
uit naar een verplaatsing naar het gebied direct 
ten zuiden van de hockeyclub. Oriënterende 
gesprekken met het bestuur van de hockeyclub 
hebben plaatsgevonden omdat dit consequenties 
kan hebben voor de lopende plannen voor een 
nieuw clubhuis voor de hockeyclub. Op 1 juli 
willen de besturen van zowel MTV als de 
hockeyclub hun leden informeren over de wens 
die zij hebben ingediend bij het 
gemeentebestuur. Via een informatiebrief willen 
we ook de raad informeren over het onderzoek 
dat wordt opgestart. 

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met de 

raadsinformatiebrief. 
2 In te stemmen met het opnemen van 

de consequenties hiervan in de 
capaciteitsplanning.  

   

2020-013455 
RU/gikant 

Kermissen 2020 
 
Op 24 juni 2020 vond vanuit het kabinet een 
persconferentie over de versoepeling van de 
coronamaatregelen plaats. Tijdens deze 
persconferentie is ook ingegaan op de 
maatregelen met betrekking tot evenementen. 
Aangegeven is dat evenementen per 1 juli onder 
voorwaarden weer mogen. 

Het college besluit: 
  

1. De kermissen in Geldrop en 
Mierlo in principe door te laten 
gaan; 

2. Een aanvraag voor een 
evenementenvergunning te 
toetsen aan de nieuwe 
noodverordening en het landelijk 
integraal toetsingskader. 

3. Akkoord te gaan met de 
mogelijkheid dat de gemeentelijke 
promotiebijdrage wordt gebruikt 
ter ondersteuning van de 
naleving op de Corona 
maatregelen. 

4. In te stemmen met het feit dat 
ambtelijke steun aan de externe 
organisator noodzakelijk is. 

   

2020-001808 
SA/niraai 

Evaluatie Anwb AutoMaatje 
 
In oktober 2018 is het ANWB AutoMaatje gestart 

Het college besluit: 
 
1 Kennis te nemen van de evaluatie 
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in de gemeente Geldrop-Mierlo. ANWB 
AutoMaatje is een vervoersdienst waarbij lokale 
vrijwilligers met hun eigen auto tegen een kleine 
kilometer vergoeding minder mobiele 
plaatsgenoten vervoeren. AutoMaatje is een 
initiatief van de ANWB dat binnen onze 
gemeente wordt gecoördineerd door de LEV 
groep. 
Het doel is dat mensen, ondanks hun 
mobiliteitsprobleem, mee kunnen blijven doen in 
de samenleving en vooral hun sociale contacten 
kunnen aanhouden. 
Het ANWB AutoMaatje is in oktober 2018 gestart 
als een pilot voor 2 jaar. Op basis van de 
aangeleverde evaluatie wordt besloten of deze 
dienst in onze gemeente voortgezet gaat 
worden. 

van het ANWB AutoMaatje. 
2 In te stemmen met het voortzetten 

van het ANWB AutoMaatje. 
3 Hiervoor jaarlijks een bedrag van 

€40.000, exclusief indexering, 
beschikbaar te stellen. 

4 De kosten te betalen uit de post Wmo 
algemene voorzieningen 
(6.610.013/43600u). 

   

2020-013441 
SA/niraai 

Verlenging voorlopige compensatieregeling 
Taxbus 
 
Begin april jl. heeft de gemeente Geldrop-Mierlo, 
en de andere opdrachtgevers van Taxbus, 
besloten om de vervoerders en het 
Mobiliteitscentum van Taxbus als voorlopige 
compensatie een vergoeding van 80% van de 
normale vervoerskosten toe te kennen. Aan die 
toekenning hebben de opdrachtgevers diverse 
voorwaarden gekoppeld (zie bijlage). 
In de voorwaarden is aangegeven dat de 80% 
regeling geldt tot en met 31 mei 2020. Het 
voorstel wat nu voorligt is, mede op advies van 
de VNG, om deze regeling te verlengen tot 1 juli 
2020.  

Het college besluit in te stemmen met de 
verlenging van de voorlopige 
compensatievergoeding van 80% 
voor  de vervoerders en het 
Mobiliteitscentrum van Taxbus  tot 1 juli 
2020. 

   

2020-002206 
DI/magofe 

beslissingen op bezwaar - afwijzen verzoek 
handhavend optreden nieuwe illegale 
(bouw)activiteiten, het nemen van een 
invorderingsbeschikking, het nemen van een 
uitvoeringsbeschikking en het niet-tijdig 
beslissen op deze verzoeken 
 
Op 6 oktober 2014 heeft het college een 
handhavingsbesluit genomen ten aanzien van 
diverse illegale (bouw)activiteiten op het perceel 
Loeswijk 26a te Mierlo. Dit besluit is bij de 
uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State van 19 oktober 2016 
onherroepelijk geworden. De verzoeker om 
handhavend optreden heeft bij brief van 26 
september 2019 het college verzocht om ter 
zake een drietal besluiten te nemen, namelijk 
een invorderingsbeschikking, een 
uitvoeringsbeschikking én handhavend op te 
treden tegen nieuwe illegale (bouw)activiteiten. 
Bij besluit van 17 december 2019 is hierop door 
het college gereageerd. Tegelijkertijd is daarbij 
beschikt op het verzoek van verzoeker tot 

Het college besluit: 
 
1 Het bezwaar van 22 januari 2020 

(ontvangen 27 januari 2020) en 
aangevuld op 21 februari 2020 
(ontvangen op 25 februari 2020) 
gericht tegen de weigering op te 
treden tegen nieuwe illegale 
(bouw)activiteiten op het perceel 
Loeswijk 26a te Mierlo en de 
toepassing van de Wet Dwangsom: 

• overeenkomstig het advies van 
de Commissie voor 
Bezwaarschriften ongegrond 
verklaren 

• besluitonderdelen a en d van het 
besluit van 17 december 2019 te 
herroepen; 

• in heroverweging de dwangsom 
wegens niet-tijdig beslissen van 
de hand wijzen en vast te stellen 
op nihil; 
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toepassing van de Wet Dwangsom bij niet-tijdig 
beslissen. Tegen ieder van de drie 
onderscheidenlijke aspecten van dit besluit, als 
ook tegen de toepassing van de Wet Dwangsom 
in deze drie gevallen, is door de verzoeker een 
bezwaar ingediend. Met deze adviesnota wordt 
op deze bezwaren een beslissing genomen.  

• het verzoek om vergoeding van 
de kosten in verband met de 
behandeling van het bezwaar af 
te wijzen; 

2. Het bezwaar van 22 januari 2020 
(ontvangen 27 januari 2020) en 
aangevuld op 20 februari 2020 
(ontvangen op 3 maart 2020) gericht 
tegen de weigering een 
invorderingsbeschikking te nemen en 
de toepassing van de Wet 
Dwangsom: 

• overeenkomstig het advies van 
de Commissie voor 
Bezwaarschriften ongegrond 
verklaren 

• besluitonderdeel d van het besluit 
van 17 december 2019 te 
herroepen; 

• in heroverweging de dwangsom 
wegens niet-tijdig beslissen van 
de hand wijzen en vast te stellen 
op nihil; 

• het verzoek om vergoeding van 
de kosten in verband met de 
behandeling van het bezwaar af 
te wijzen; 

3. Het bezwaar van 22 januari 2020 
(ontvangen 24 januari 2020) en 
aangevuld op 22 februari 2020 
(ontvangen op 3 maart 2020) gericht 
tegen het uitblijven van een besluit op 
het verzoek tot het nemen van een 
uitvoeringsbeschikking en de 
toepassing van de Wet Dwangsom: 

• overeenkomstig het advies van 
de Commissie voor 
Bezwaarschriften niet-
ontvankelijk te verklaren voor 
zover gericht tegen het uitblijven 
van een besluit op het verzoek tot 
het nemen van een 
uitvoeringsbeschikking en 
ongegrond te verklaren voor 
zover gericht tegen de toepassing 
van de Wet Dwangsom; 

• besluitonderdeel d van het besluit 
van 17 december 2019 te 
herroepen; 

• in heroverweging de dwangsom 
wegens niet-tijdig beslissen van 
de hand wijzen en vast te stellen 
op nihil; 

• het verzoek om vergoeding van 
de kosten in verband met de 
behandeling van het bezwaar af 
te wijzen. 

   



  

 blad 5 van 5 

2020-014366 
DI/masant 

Raadsinformatiebrief Corona overzicht 
 
Tijdens de raadsvergadering van 15 juni is 
toegezegd om met een overzicht te komen over 
de voorlopige financiële consequenties van de 
Corona crisis. Dit overzicht zou voor 1 juli worden 
aangeleverd. De informatie wordt op dit moment 
verzameld en kan pas in de B&W vergadering 
van 7 juli worden vastgesteld. In de brief wordt 
vermeld dat de raad het Corona overzicht 9 juli 
kan verwachten. 

Het college besluit: 
 
Niet conform, gemeenteraad wordt per 
mail via de griffie geinformeerd. 

   

2020-012520 
FIN/johheu 

Afsluiten leningen 2020 
 
In 2020 is het noodzakelijk dat er voor minimaal 
€ 25 miljoen met een maximum van € 37 miljoen 
aan langlopende leningen worden afgesloten om 
voldoende financiële middelen te hebben en te 
voldoen aan de regelgeving. 

Het college besluit: 
 

• In te stemmen met het aantrekken 
van langlopende financiële middelen 
voor minimaal € 25 miljoen met een 
maximum van € 37 miljoen. 

• Het voorstel aan de provincie te 
sturen (dit is verplicht bij een 
overschrijding van de kasgeldlimiet 
gedurende 3 kwartalen 
achtereenvolgend). 

• De portefeuillehouder Financiën te 
mandateren voor het afsluiten van de 
geldleningen in 2020 conform 
goedgekeurd voorstel tot een 
maximum van € 37 miljoen. 

   

 "Keek op de week"  

   

 Sluiting  

   

 
 
 


