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2020-015252 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 14 juli 2020 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2020-006490 
RU/gikant 

ZLM tour in Mierlo 2021 
 
Het college van B&W heeft het Raadsvoorstel 
ZLM tour reeds beoordeeld. Aanscherping met 
betrekking tot de strategische visie was een 
vereiste. Dit voorstel geeft aan dat de 
strategische visie prima past binnen de 
doelstelling om de ZLM tour in Geldrop-Mierlo 
te laten plaats vinden. Sport en beweging 
brengt mensen bij elkaar en een evenement 
van nationale allure zal hier zeker een positieve 
invloed op hebben. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de komst van de 

ZLM Tour 2021. 
2. In te stemmen met het feit dat Mierlo 

startlocatie wordt. 
3. In te stemmen om uit te wijken naar 

Geldrop als startlocatie in Mierlo niet 
mogelijk is. 

4. In te stemmen met het beschikbaar 
stellen van € 20.000,00 via een 
onttrekking uit de Reserve Recreatie & 
Toerisme voor het mogelijk maken van 
de ZLM Tour 2021. 

5. De financiële consequenties van 
bovenstaande te verwerken in de 5e 
begrotingswijziging 2020.  

   

2020-010219 
RU/jujent 

Raadsinformatiebrief concept-RES 
 
Op 26 mei 2020 hebben wij de concept-RES 
inclusief de standpunten van uw college 
aangeboden aan de raad. Wij hebben de 
concept-RES 22 juni tijdens een thema-avond 
van de raad toegelicht. Nu willen wij de raad 
vragen 31 augustus tijdens de commissie 
ruimte een standpunt in te nemen over de 
concept-RES en over de reactie hierop van uw 
college. Hiertoe is de bijgevoegde 
raadsinformatiebrief opgesteld met als bijlage 
een concept reactie op de concept-RES waarin 
de door u eerder geformuleerde standpunten 
zijn overgenomen. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de 

raadsinformatiebrief over de concept-
RES inclusief bijlagen. 

2 Deze door te sturen naar de raad. 

   

2020-013899 
RU/risand 

instemmen met beantwoording art.38 
vragen groen links 
 
 Door GroenLinks zijn vragen gesteld mbt de 
bestrijding van de eikenprocessierups. 

Het college stemt in met de beantwoording 
van de vragen. 
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2020-006498 
RU/jujent 

invulling specifieke uitkering Regeling 
Reductie Energiegebruik (RRE) 
 
December vorig jaar is aan de gemeente 
Geldrop-Mierlo een specifieke uitkering 
toegekend in het kader van de Regeling 
Reductie Energiegebruik (RRE). De gemeente 
gaat het beschikbare budget inzetten om 
particuliere woningeigenaren te stimuleren 
kleine energiebesparende maatregelen te 
nemen. Hiervoor is een aanpak gemaakt en 
wordt een subsidieregeling opgezet. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de in het voorstel 

omschreven aanpak om invulling te 
geven aan de toegekende specifieke 
uitkering in het kader van de Regeling 
Reductie Energiegebruik (RRE) 

2 De subsidieregeling ‘Subsidieregeling 
energiebesparende maatregelen 
woningen Geldrop-Mierlo’ vast te 
stellen en hiervoor een bedrag van € 
278.465,- ter beschikking te stellen 

3 De operationeel Directeur van Winst Uit 
Je Woning te mandateren voor de 
uitvoering van de ‘Subsidieregeling 
energiebesparende maatregelen 
woningen Geldrop-Mierlo’ 

4 In te stemmen met de 
raadsinformatiebrief en de 
raadsinformatiebrief door te sturen naar 
de raad 

   

2019-013244 
RU/yvgraa 

aanpassen bebouwde komgrens 
Burgemeester Termeerstraat 
 
Op 6 maart 2020 is een verkeersbesluit 
genomen en gepubliceerd (nummer 2020-02) 
voor het verplaatsen van verkeersborden en 
het instellen van een 30 km/uur zone op de 
Burgemeester Termeerstraat in Mierlo. Voor dit 
besluit is ook een formele wijziging van de 
bebouwde komgrens nodig op grond van artikel 
20a van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW). 
De grens ligt nu nog ter hoogte van 
Burgemeester Termeerstraat 6. Dit laatste 
besluit is nog niet genomen. Dit had wel 
moeten gebeuren. Tegen het besluit van 6 
maart 2020 zijn twee bezwaarschriften 
ingediend. Het nu voorgestelde besluit wordt 
(nadat dit is genomen) gepubliceerd, maar ook 
meegestuurd naar de bezwarencommissie, 
samen met de andere processtukken naar 
aanleiding van de ingediende bezwaarschriften. 
Op deze wijze kan alles in één procedure aan 
bod komen. 

Het college besluit: 
  
Conform bijgevoegd concept-
verkeersbesluit 
1 de bebouwde komgrens gewijzigd vast 

te stellen in die zin dat de grens, die nu 
ligt ter hoogte van Burgemeester 
Termeerstraat 6 te Mierlo, wordt 
verplaatst naar het noorden, ter hoogte 
van de weg Luchen; 

2 aan dit besluit gelijktijdig uitvoering te 
geven met het besluit van 6 maart 
2020, waarbij fysieke 
verkeersmaatregelen worden ingesteld. 

 
Een en ander mits een positief advies van 
de korpschef van de politie wordt verkregen 
op grond van artikel 24 en 48 van het 
Besluit administratieve Bepalingen inzake 
het Wegverkeer (BABW) 

   

2020-014658 
maboll 

Projectopdracht Wijkontwikkelingsplan 
Mierlo Zuid Oost 
 
Op 10 september 2019 is er een collegebesluit 
genomen om na Skandia-Hulst voor (een deel 
van) Mierlo het volgende wijkontwikkelingsplan 
op te stellen. Nu het wijkontwikkelingsplan voor 
Skandia-Hulst bijna gereed is, kan er gestart 
worden met het opstellen van een plan van 
aanpak voor Mierlo. Hiervoor is het 
noodzakelijk om het exacte gebied aan te 
wijzen en de projectopdracht vast te stellen. 

Het college besluit: 
 
1 Mierlo Zuid Oost aan te wijzen als 

gebied voor het volgende 
wijkontwikkelingsplan. 

2 De projectopdracht 
Wijkontwikkelingsplan Mierlo Zuid Oost 
vast te stellen. 
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2020-012895 
SA/anjuli 

aanvragen om extra subsidie voor 2019 en 
2020 Stichting MFA Mierlo 
 
De stichting MFA Mierlo, die de gebouwen ’t 
Patronaat en ’t Loesje in Mierlo exploiteert, 
heeft onvoldoende werkkapitaal om aan de 
betalingsverplichtingen te voldoen. Gevraagd 
wordt om de subsidie 2019 eenmalig te 
verhogen met € 27.860 (ter compensatie van 
de huurachterstand) en de subsidie 2020 
eenmalig met € 30.000 (ter versterking van het 
werkkapitaal). 

Het college besluit: 
  
1. De subsidie 2020 voor stichting MFA 

Mierlo te verhogen met € 57.860 ter 
(gedeeltelijke) aanvulling van het 
exploitatietekort 2019; 

2. De voorwaarde te stellen dat voor 
nieuwe grote uitgaven/ verplichtingen 
vooraf toestemming van de gemeente 
moet worden gevraagd; 

3. De wens om ’t Loesje af te stoten en ’t 
Patronaat uit te breiden te betrekken bij 
het Haalbaarheidsonderzoek Kern 
Mierlo; 

4. Een bedrag van € 27.860 
(openstaande huurachterstand 2019) af 
te boeken van de voorziening dubieuze 
debiteuren, opgenomen in de 
jaarrekening 2019; 

5. Een bedrag van € 30.000 op te nemen 
in de Tweede Tussentijdse Rapportage 
(ter aanvulling van het exploitatietekort 
2019/ versterking werkkapitaal).  

   

2019-057989 
DI/magofe 

beslissing op bezwaar - afwijzen 
planherziening Industrieweg 22 te Mierlo 
 
De bewoners van het pand Industrieweg 22 te 
Mierlo hebben de gemeenteraad op 15 juli 
2019 verzocht om het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan te herzien door aan dit pand 
een woonbestemming toe te kennen. Het 
college heeft dit verzoek op 28 oktober 2019 
geweigerd. Tegen dit besluit is bezwaar 
aangetekend. In dit voorstel wordt de beslissing 
op bezwaar genomen.  

Het college besluit: 
 
1 Het bezwaar gegrond te verklaren 

omdat het onbevoegde bestuursorgaan 
het bestreden besluit heeft genomen; 

2 Aan bezwaarmaker een vergoeding 
voor de gemaakte kosten in bezwaar 
ex artikel 7:15 Awb toekennen ter 
hoogte van 2 procespunten (het 
indienen van bezwaar en het 
verschijnen ter zitting) met gemiddelde 
weging, zijnde 1.050 euro. 

  

   

2019-056313 
DI/madekk 

Beslissing op bezwaar - Extra standplaats 
Rielseheideweg 
 
Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het 
collegebesluit van burgemeester en 
wethouders, bekrachtigd door de raad, waarbij 
het verzoek van de bewoonster om een 
planherziening om op het woonwagencentrum 
Rielseheideweg te Geldrop een extra 
standplaats mogelijk te maken, is afgewezen. 

Het college besluit het bezwaarschrift 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en 
het bestreden besluit, gezien de 
bekrachtiging daarvan door de 
gemeenteraad en de daaraan verbonden 
nadere motivering, in stand te laten. 

   

2020-016663 
FIN/maruyt 

2e tussentijdse rapportage 2020 
 
De 2e tussentijdse rapportage 2020 geeft het 
verloop van de budgetten weer in de maanden 
april, mei en juni van 2020. Overschrijdingen en 
onderbestedingen waarvan wordt verwacht dat 
ze aan het einde van het jaar afwijken van de 

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met de overschrijdingen 

en onderbestedingen, zoals 
opgenomen bij onderdeel A en B en 
het kredietoverzicht. 

2. Hiertoe vast te stellen de 7e 
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begroting, worden aan de raad voorgelegd. Na 
akkoord worden de wijzigingen in de budgetten 
doorgevoerd. 

begrotingswijziging van 2020. 

   

2020-005595 
wigebo 

Uitwerking Verordening rechtspositie raads- 
en commissieleden 2019 
 
In zijn vergadering van 15 juni 2020 heeft de 
gemeenteraad de Verordening rechtpositie 
raads- en commissieleden 2019 vastgesteld. In 
de verordening zijn een paar onderwerpen 
opgenomen, waarover het college nog een 
besluit dient te nemen. 

Het college besluit: 
  
1 Het declaratieformulier voor raads- en 

burgercommissieleden voor reizen 
buiten de gemeentegrens vast te 
stellen. 

2 De vergoeding voor verzekering door 
raadsleden voor 
arbeidsongeschiktheid, ouderdom en 
overlijden in maandelijkse termijnen uit 
te betalen. 

3 De bruikleenovereenkomst voor 
informatie- en communicatiemiddelen 
voor raads-en burgercommissieleden 
vast te stellen. 

4 De Verenging voor Plaatselijke 
Politieke Groeperingen (VPPG) te 
erkennen als beroepsvereniging 

   

2020-016144 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 11 
augustus 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2020-016144 
OS/ 

Memo en persbericht m.b.t. 40.000e inwoner 
Geldrop-Mierlo 
 

Het college stemt in met de inhoud van de 
memo en het persbericht. Beide stukken 
zullen worden aangeboden aan de griffie 
ter doorzending aan de gemeenteraad.  

   

 "Keek op de week"  

   

 Rondvraag  

   

 Sluiting  

   

 
 
 


