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2020-014821 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 7 juli 2020 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2019-049955 
RU/ieover 

Voorlopig ontwerp snelheidsremmende 
maatregelen Zomerland en ventweg 
Geldropseweg 
 
Al verschillende jaren ervaren de bewoners van 
de weg Zomerland in Geldrop en de ventweg 
Geldropseweg in Mierlo overlast van de snelheid 
waarmee gemotoriseerd verkeer door de straat 
rijdt. Naar aanleiding hiervan en van vragen uit 
de gemeenteraad over dit onderwerp is door 
verkeersadviesbureau Exante een onderzoek 
uitgevoerd naar de verkeersveiligheid op beide 
fietsstraten. Op 25 maart 2019 is de 
raadscommissie Ruimte geïnformeerd over de 
conclusies en aanbevelingen van adviesbureau 
Exante over verbetering van de 
verkeersveiligheid op beide fietsstraten. Door het 
adviesbureau is geadviseerd om op beide 
fietsstraten maatregelen te treffen om de 
snelheid naar beneden te brengen en de 
verkeersveiligheid te verbeteren. Voor beide 
fietsstraten is nu een ontwerp uitgewerkt dat wij 
in de inspraak willen brengen.   

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met het voorlopig 

ontwerp voor de snelheidsremmende 
maatregelen Zomerland en ventweg 
Geldropseweg; 

2 Het voorlopig ontwerp voor zowel 
Zomerland als de ventweg 
Geldropseweg vrij te geven voor de 
inspraak. 

   

2019-048048 
RU/ieover 

Herinrichting Talingstraat vaststellen DO 
 
Op 14 april 2020 is besloten het voorlopig 
ontwerp van project Herinrichting Talingstraat in 
de inspraak te brengen. Het project heeft 
inmiddels de inspraakprocedure doorlopen. In de 
inspraaknotitie zijn alle schriftelijke en 
mondelinge reacties kort samengevat en  
voorzien van een reactie. Deze hebben geleid 
tot een beperkt aantal wijzigingen op het 
voorlopig ontwerp. In het nu voorliggende 
voorstel stellen wij voor de inspraaknotitie en het 
definitieve ontwerp (DO) voor de herinrichting 
van de Talingstraat vast te stellen. 

Het college besluit: 
 
1. De inspraaknotitie Herinrichting 

Talingstraat vast te stellen 
2. Het definitieve ontwerp Herinrichting 

Talingstraat vast te stellen 
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2020-011032 
RU/anschi 

Verzoek om financiële steun 
volkstuinvereniging De Verloren Kost 
 
Op 12 mei 2020 is een verzoek voor  financiële 
steun van Tuinvereniging “De Verloren Kost 
”ontvangen. De Verloren Kost vraagt om een 
bedrag van € 15.000 voor een renovatie van de 
schuilhut en het aanleggen van elektriciteit op 
het tuincomplex en voor het maken van een 
verbinding tussen het tuincomplex en het 
naastgelegen terrein van Stichting Plein6G.  

Het college besluit in te stemmen met het 
besluit tot afwijzing van het verzoek voor 
financiële steun van Tuinvereniging “De 
Verloren Kost” d.d. 12 mei 2020. 
  

   

2020-014886 
RU/westru 

Centrumregeling ‘Uitvoering taken Geo-
domein in de Dommelvallei-regio’ 
 
Tussen de drie Dommelvallei-gemeenten is 
afgesproken om te gaan samenwerken op het 
vlak van de uitvoering van de Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen (BAG) en de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). 
Daarover heeft tussen de drie gemeenten de 
afgelopen maanden intensief overleg 
plaatsgevonden en dit heeft geresulteerd in een 
zogenaamde ‘centrumregeling’ en een ‘notitie 
kaders en uitgangspunten’. Het is nu zaak om te 
komen tot het formaliseren van de betreffende 
documenten. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de notitie ‘kaders 

en uitgangspunten samenwerking 
Geo-domein GeldropMierlo-Nuenen-
Son & Breugel’. 

2. De Centrumregeling ‘Uitvoering taken 
Geo-domein in de Dommelvallei-regio’ 
vast te stellen onder voorbehoud van 
instemming met de regeling door de 
gemeenteraad. 

3. In te stemmen met het raadsvoorstel 
en ontwerpraadsbesluit waarin de 
gemeenteraad wordt verzocht in te 
stemmen met de Centrumregeling 
‘Uitvoering taken Geo-domein in de 
Dommelvallei-regio’ en dit voorstel 
door te geleiden voor besluitvorming 
in de gemeenteraad. 

4. Kennis te nemen van de stand van 
zaken in het kader van de jaarlijkse 
ENSIA op het vlak van de BAG, BGT 
en de BRO. 

   

2020-013192 
RU/hasant 

Principeverzoek aanleg en exploitatie van 
een zonnepark op agrarische gronden 
 
Al enige tijd worden gesprekken gevoerd met de 
eigenaren van Broekstraat 79 , 83 en 
Heiderschoor 2 in Mierlo. Zij exploiteren al 
decennia lang een intensief varkensbedrijf aan 
de Broekstraat/Heiderschoor te Mierlo. Vanwege 
veranderende ontwikkelingen in de intensieve 
veehouderij en hun directe omgeving alsook de 
door het Rijk ingestelde Subsidieregeling 
Sanering Varkenshouderijen (Srv) zijn zij 
voornemens een geheel nieuwe weg in te slaan. 
Vandaar dat zij vragen om principemedewerking 
voor een complete herontwikkeling die voorziet 
in het stoppen met het houden van varkens en 
het in de toekomst exploiteren van een 
grootschalig zonnepark alsmede het realiseren 
van een statische opslag. 

Het college besluit: 
 
1 In principe in te stemmen met: 

• De aanleg en exploitatie van een 
zonnepark op de agrarische 
gronden voor een maximale 
termijn van 25 jaar, ingebed in 
nieuw ontwikkelde natuur- en 
landschapswaarden en met 
ruimte voor educatie. 

• Het realiseren en bestemmen van 
een statische opslagloods van in 
totaal circa 1.500 m2 met 
bestaande bedrijfswoning aan de 
Broekstraat 79. 

• Het herbestemmen van de 
bedrijfswoningen Broekstraat 83 
en Heiderschoor 2 naar 
burgerwoningen met voor 
Broekstraat 83 de mogelijkheid tot 
realisatie van een opslagruimte 
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voor eigen gebruik van circa 500 
m2. 

2 Dat de exacte situering, de wijze van 
inpassing en de strikte wijze van 
gebruik pas bij de definitieve 
uitwerking wordt vastgelegd. 

3 Nadrukkelijk te stellen dat er met dit 
besluit geen sprake is van het 
ontlenen van enig recht of sprake van 
enige rechtens te honoreren 
toezegging door gemeente Geldrop-
Mierlo en de gemeente bovendien niet 
is gehouden tot enige vorm van 
schadevergoeding. Temeer omdat de 
bevoegdheid van zowel het 
vaststellen van de beleidsvisie zon en 
wind alsook de bevoegdheid tot het 
wijzigen van bestemmingsplannen 
aan de raad toe behoort. 

4 Voordat gestart wordt met verdere 
werkzaamheden door de gemeente, 
een anterieure overeenkomst vast te 
stellen. 

   

2020-014940 
RU/ieover 

Beantwoording art. 38 vragen VVD en Samen 
over parkeren Van der Puttschool 
 
Om goed uitvoering te kunnen geven aan de 
coronamaatregelen en de 1,5 meter afstand te 
kunnen bewaren heeft de Van der Puttschool 
voor speciaal basisonderwijs in mei toestemming 
gekregen om van het parkeerterrein aan de 
Heggestraat gebruik te maken tijdens het halen 
en brengen van de kinderen. VVD en Samen 
hebben hierover aan het college van 
burgemeester en wethouders vragen gesteld. 

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met de beantwoording 

van de vragen van VVD en Samen 
over het parkeren bij de Van der 
Puttschool 

2 De antwoorden door te geleiden naar 
de gemeenteraad.   

   

2020-013900 
RU/bawalv 

Artikel 38 vragen Samen over wateroverlast 
 
Vragen van SAMEN naar aanleiding van de 
hevige regenval van 17 juni worden in de bijlage 
beantwoord. 

Het college besluit in te stemmen met de 
beantwoording van de vragen van 
SAMEN en deze door te geleiden naar de 
gemeenteraad. 
  

   

2020-013901 
RU/bawalv 

Artikel 38 vragen GroenLinks over 
wateroverlast 
 
Vragen van GroenLinks naar aanleiding van de 
hevige regenval van 17 juni 2020 worden in 
bijlage beantwoord. 

Het college besluit de antwoorden op de 
vragen van GroenLinks vast te stellen en 
door te geleiden naar de gemeenteraad. 

   

2020-001771 
RU/pevers 

Vragen VVD over NH Hotel 
 
Door de VVD fractie uit de raad zijn vragen 
gesteld over het beheer van de wooneenheden 
bij de tijdelijke omgevingsvergunning voor het 
gebruik van hotelkamers ten behoeve van 
woondoeleinden 

Het college besluit in te stemmen met de 
beantwoording van de door de VVD fractie 
gestelde vragen. 
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2020-013455 
RU/gikant 

Kermissen Geldrop-Mierlo 2020 (3) 
 
Per 1 juli 2020 zijn evenementen weer 
voorzichtig aan toegestaan in Nederland. 
Uiteraard moeten evenementen voldoen aan de 
gestelde voorwaarden van het kabinet. De 
vergunningverlening verloopt zoals deze 
normaal gesproken geregeld is: door de lokale 
autonome bevoegdheid van gemeenten binnen 
de geldende juridische kaders. 
Geldrop-Mierlo heeft van het organisatiebureau 
NvdK Events een vergunningaanvraag mogen 
ontvangen met daarbij een protocol om 
uitvoering te geven aan de gestelde 
voorwaarden met betrekking tot COVID-19. 
Deze aanvraag is beoordeeld door een team van 
interne experts. 

Het college besluit: 
  
1. Aan de organisator NvdK Events mee 

te delen dat aan de kermissen in de 
omvang zoals aangevraagd geen 
medewerking kan worden verleend. 

2. In overleg te treden met de 
organisator en proactief mee te 
denken over alternatieven waarbij de 
voorkeur uitgaat naar locaties buiten 
de centra.   

   

2020-013912 
SA/niraai 

Ongevraagd advies Wmo Adviesraad in het 
kader van Corona 
 
De Wmo-raad kan het college gevraagd en 
ongevraagd advies geven. Eind mei heeft de 
Wmo-adviesraad een ongevraagd advies 
ingediend met betrekking tot de gevolgen van 
Corona. 
Over de beantwoording is gesproken met enkele 
leden van de Wmo-adviesraad maar om een 
formele reactie te geven leggen we de 
beantwoording hierbij aan het college voor. 

Het college besluit: 
 
1 Het ongevraagd advies van de Wmo-

adviesraad over de gevolgen van 
Corona voor kennisgeving aan te 
nemen. 

2 Met de reactie op het ongevraagd 
advies in te stemmen. 

   

2020-002269 
SA/anjuli 

Stichting Centrum Hofdael verhoging 
exploitatiesubsidie 2020 en informatie over 
ontwikkelingen 
 
De gemeenteraad heeft in de MPB 2020-2023 
extra gelden opgenomen voor de exploitatie van 
Centrum Hofdael. De subsidieverlening 2020 
aan de stichting willen we hiermee verhogen. 
Tevens willen we u op de hoogte stellen van alle 
ontwikkelingen. 

Het college besluit: 
  
1. De subsidie voor de exploitatie van 

Centrum Hofdael in 2020 te verhogen 
van € 157.061 naar € 237.536 
(aanvulling van € 80.475, ten laste 
van FCL 6530004/ ECL43800, 
conform besluitvorming bij de 
begroting 2020-2023); 

2. Geen compensatie te verstrekken 
voor vertrek gemeenteraad uit 
Hofdael. 

   

2020-015372 
SA/niraai 

Maatschappelijke businesscase PlusTeam 
 
Naar aanleiding van de evaluatie van het 
PlusTeam was er behoefte vanuit het Algemeen 
Bestuur (AB) van het PlusTeam aan een nader 
onderzoek naar met name de financiële effecten 
van het Plusteam. Dit heeft geresulteerd in een 
Maatschappelijke businesscase, uitgevoerd door 
onderzoeksbureau RADAR. 
Tijdens de vergadering van het AB van het 
PlusTeam d.d. 9 juli is het definitieve rapport van 
RADAR met betrekking tot de Maatschappelijke 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van het rapport van 

RADAR met betrekking tot de 
Maatschappelijke businesscase van 
het PlusTeam. 

2. Inn te stemmen met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief met betrekking tot 
de Maatschappelijke businesscase 
van het PlusTeam. 

3. De raadsinformatiebrief met 
bijbehorend rapport van RADAR ter 
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businesscase van het PlusTeam besproken. 
Afgesproken is het rapport ter informatie te delen 
met de leden van de gemeenteraden. Na het 
zomerreces volgt een nadere uitwerking van de 
uitkomsten van dit rapport en de bespreking 
daarvan in het AB. 

informatie door te sturen aan de 
gemeenteraad. 

  

   

2020-012012 
DI/jamans 

Veiligheidscijfers 2020-1 (januari tot en met 
april 2020) 
 
Aan de commissie Algemene Zaken is 
toegezegd de gemeenteraad periodiek te 
informeren over veiligheidscijfers. 3x per jaar 
wordt een raadsinformatiebrief toegestuurd met 
een overzicht van deze veiligheidscijfers. 
Bijgevoegd is de raadsinformatiebrief met het 
overzicht van de periode januari tot en met april 
2020.  

Het college besluit akkoord te gaan met 
de raadsinformatiebrief. 

   

2020-010631 
POI/anberk 

KPI verslag archiefbeheer 2019 
 
Jaarlijks informeert het college de gemeenteraad 
over het archiefbeheer middels het KPI-verslag 
archief- en informatiebeheer. Aansluitend wordt 
ook de provincie op de hoogte gesteld in het 
kader van het interbestuurlijk toezicht. 
Het archiefbeheer is op hoofdlijnen in orde. 

Het college besluit: 
 
1 Het KPI-verslag archief- en 

informatiebeheer 2019 vast te stellen; 
2 In te stemmen met het informeren van 

de gemeenteraad over het KPI-
verslag archief- en informatiebeheer 
2019; 

3 In te stemmen met het versturen van 
het KPI-verslag archief- en 
informatiebeheer 2019 aan 
Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant. 

   

 "Keek op de week"  

   

2020-015252 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 14 juli 2020 

 

   

2020-015252 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 14 juli 
2020 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Sluiting  

   

 
 
 


