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2017-020797 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 11 juli 2017 
 

De besluiten worden 
definitief vastgesteld.  

   

2017-019976 
RU/Gahout 

Besluit op aanvraag om tegemoetkoming planschade 
Brugstraat 27 Mierlo 
 
Op 4 oktober 2016 is een aanvraag om tegemoetkoming in 
planschade ontvangen van de eigenaar van de woning 
Brugstraat 27 in Mierlo. De eigenaar beweert in een 
planologisch nadeliger situatie terecht te zijn gekomen als 
gevolg van een tweetal omgevingsvergunningen voor nieuwe 
verbindingswegen op bedrijventerrein De Smaale. 
Adviesbureau Gloudemans heeft naar aanleiding van de 
aanvraag geadviseerd geen tegemoetkoming in planschade 
toe te kennen. 

Het college besluit de 
aanvraag om 
tegemoetkoming in 
planschade van de 
eigenaar van de woning 
Brugstraat 27 in Mierlo, af 
te wijzen. 
 

   

2017-020112 
RU/Gahout 

Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied ten 
behoeve van aanpassing van de hoogtematen voor 
hoogspanningsleidingen 
 
Volgens het geldende bestemmingsplan Buitengebied, is 
volgens de dubbelbestemming ‘Leidingen’ een maximale 
bouwhoogte van 45m toegestaan voor hoogspanningsmasten. 
De bestaande hoogspanningsmasten zijn echter allemaal 
hoger (tussen 48,5m – 57,5m). Voor de masten zijn 
vergunningen verleend die onherroepelijk zijn. Dit nieuwe 
bestemmingsplan ziet op het toekennen van de juiste 
maatvoering. 

Het college besluit de 
procedure van de partiële 
herziening 
bestemmingsplan 
buitengebied te starten 
door terinzagelegging van 
het 
ontwerpbestemmingsplan. 
 

   

2017-015803 
RU/Gahout 

Raadsinformatiebrief verzoeken intrekken 
voorbereidingsbesluit Boerenbond 
 
Op 15 juni 2017 is door de raad een voorbereidingsbesluit 
genomen voor de locatie Geldropseweg 12 in Mierlo. Dit 
voorbereidingsbesluit is bedoeld om ongewenst gebruik te 
voorkomen. Volgend daarop is een tweetal verzoeken tot 
intrekking van het voorbereidingsbesluit ontvangen. 

Het college besluit de raad 
per raadsinformatiebrief te 
informeren over de 
ingediende verzoeken en 
de gevolgen daarvan.  

   

2016-025139 
OS/Yvviss 

Wijziging inkoopbeleid en –handboek 
 
Op 1 juli 2016 zijn de wijzigingen op de Aanbestedingswet 
2012 in werking getreden. Hiermee zijn de nieuwe Europese 
aanbestedingsrichtlijnen in de Nederlandse wetgeving 
geïmplementeerd. Het inkoopbeleid dient om deze reden 
gewijzigd te worden. Tevens zijn de modelinkoopvoorwaarden 
ICT gewijzigd. Het kenniscentrum Nederlandse Gemeenten 
(KING) heeft een model opgesteld, de Gemeentelijke 
inkoopvoorwaarden bij lT (GlBlT). Gemeenten wordt 
geadviseerd deze vast te stellen. 

Het college besluit: 
 
1.Het aangepaste 
inkoopbeleid 2017 vast te 
stellen overeenkomstig 
bijgevoegd concept waarbij 
de kadernota lnkoop 
gemeente Geldrop-Mierlo 
komt te vervallen; 
2. De Gemeentelijke 
inkoopvoorwaarden bij lT 



 (GlBlT) 2016 vast te stellen 
en vanaf datum vaststelling 
van toepassing te 
verklaren; 
3. Het inkoophandboek 
2017 vast te stellen 
overeenkomstig bijgevoegd 
concept en het inkoop- 
handboek 2013 gelijktijdig 
in te trekken; 
4, De leidraad kleine 
dagelijkse inkopen 2017 
vast te stellen en de op 6 
augustus 2013 
vastgestelde leidraad kleine 
dagelijkse inkopen 
gelijktijdig in te trekken; 
5. De raad in kennis te 
stellen van bovenstaande 
middels een 
raadsinformatiebrief. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 18 juli 2017 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


