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2017-022096 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 25 juli 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-021679 
RU/Clterl 

Beeldkwaliteitsplan Luchen Noord deelgebied 2  
 
In 2016 is het bestemmingsplan Groot Luchen vastgesteld. In 
dit bestemmingsplan zijn verschillende plandelen 
beschreven. Als gevolg van de ontwikkelingen in het plan 
Luchen zijn er per ‘bouwfase’ afzonderlijke 
beeldkwaliteitsplannen gemaakt: Luchen fase 1, Luchen fase 
2, Bijenkorf en de Maatschappelijke doeleindenstrook. Deze 
beeldkwaliteitsplannen bewaken de ruimtelijke kwaliteit van 
de wijk en vormen o.a. toetsingskader voor de 
omgevingsvergunning. Het voorliggende Beeldkwaliteitsplan 
Luchen Noord deelgebied 2 heeft vanaf 8 juni 2017 6 weken 
ter inzage gelegen en wordt nu ter vaststelling aan de raad 
aangeboden. Na vaststelling zal het onderdeel uit gaan 
maken van de Welstandsnota Geldrop-Mierlo. 

Het college besluit in te 
stemmen met het 
raadsvoorstel. 

   

2017-021999 
RU/Miaanr 

Behouden groenstrook achter Nederhuizinge 12, 14 en 
16 te Mierlo 
 
De bewoners van de Nederhuizinge 12,14 en 16 te Mierlo 
willen het perceel, kadastraal bekend als gemeente Mierlo, 
sectie E, nummer 2054, gelegen achter de woningen aan de 
Nederhuizinge kopen. Dit om verzekerd te zijn dat het gebied 
ook ' groen' blijft en dat het niet volgebouwd wordt. Op het 
perceel rust momenteel de bestemming 'bos' en dit willen wij 
graag waarborgen. Daarnaast wordt er door de bewoner van 
de Nederhuizinge 20 te Mierlo al jarenlang een pad gebruikt 
dat is gelegen op gemeentegrond. Na de 
bouwwerkzaamheden met betrekking tot de loods willen wij 
geen toestemming meer verlenen om het pad te gebruiken. 

Het college besluit: 
 
- In te stemmen met het 
behouden van het perceel; 
- In te stemmen met het 
voorstel om het (illegale) pad 
dat gemaakt is, niet meer te 
laten gebruiken door de 
bewoner van de 
Nederhuizinge 20. 

   

2017-021681 
RU/Clterl 

Beeldkwaliteitsplan Willem Barentszweg / De Bron 
 
De locatie Willem Barentszweg is een van de locaties uit het 
bestemmingsplan “Inbreidingslocaties Geldrop-Mierlo” 
(vastgesteld op 14 december 2015). Op 11 juli 2016 heeft de 
raad de uitgangspunten voor de ontwikkeling van locatie 
Willem Barentszweg / De Bron vastgesteld, namelijk te 
bestemmen voor het Heppie (t)Huis en een aantal 
seniorenwoningen, eventueel in combinatie met een 
dependance van de huisartsen-praktijk Coevering. 
Het voorliggende Beeldkwaliteitplan Willem Barentszweg / de 
Bron heeft vanaf 15 juni 2017 6 weken ter inzage gelegen en 
wordt nu ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Na 
vaststelling zal het onderdeel uit gaan maken van de 
Welstandsnota Geldrop-Mierlo. 

Het college besluit in te 
stemmen met het 
raadsvoorstel. 

   



2017-015324 
MO/Erdirk – 
Anmand 

Kadernota herijking subsidiebeleid Geldrop-Mierlo 2017 
 
Een veranderende samenleving, waarin de transities in het 
sociale domein een centrale rol vervullen, zorgt er voor dat 
we de uitgangspunten van ons subsidiebeleid en de wijze 
van subsidieverstrekking moeten toetsen aan de uitdagingen 
en wensen van nu. In het raadsvoorstel en de kadernota 
wordt de denkrichting beschreven die we voor ogen 
hebben. Meer nog dan nu het geval is, koppelen we het 
subsidiebeleid aan de maatschappelijke effecten zoals we 
die in onze gemeente graag willen zien. 

1. Het college besluit het 
voorstel aan te houden; 
2. Het college verzoekt nader 
te duiden, c.q. in beeld te 
brengen hoe we mensen meer 
gaan stimuleren om 
verantwoordelijkheid te nemen 
(pagina 2); 
3. Het college is van mening 
dat de raad vooraan in het 
proces dient te zitten en in de 
gelegenheid gesteld dient te 
worden om kaders te stellen 
en een definitie moet kunnen 
geven wat onder 
maatschappelijke effecten 
verstaan moet worden. In die 
zin moet actiepunt 2 op  
pagina 6 omgebouwd worden; 
3. Het college is van mening 
dat de participatie aan de 
voorkant breder moet worden 
getrokken dan enkel de WMO-
raad; 
4. Het college verzoekt om in 
het raadsvoorstel de 
neutraliteit van de kosten 
nader te onderbouwen. 

   

2017-022235 
MO/Lokraa 

Trajectbegeleiding Voortgezet Onderwijs (VO)  
Eindhoven – De Kempen 
 
Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs en de Wet 
op de Jeugdhulp zijn de trajectbegeleiders VO (voorheen 
werkzaam bij Combinatie Jeugdzorg) onder contract van het 
Samenwerkingsverband Eindhoven Kempenland VO 
gekomen. Het Samenwerkingsverband diende hier de 
afgelopen jaren een subsidieaanvraag voor in bij de 
gemeente Eindhoven. De helft van de kosten wordt gedragen 
door het samenwerkingsverband, de andere helft wordt 
gefinancierd door RMC-gelden en middelen vanuit de 
gemeente Eindhoven. Eindhoven geeft aan dat met het oog 
op de verruiming RMC-doelgroep dit vanaf 2019 niet meer 
mogelijk is en wordt er gekeken naar medefinanciering vanuit 
de Kempengemeenten en de gemeenten Geldrop-Mierlo en 
Cranendonck. Trajectbegeleiders begeleiden immers ook 
leerlingen uit deze gemeenten.  
 
 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de notitie 
‘Trajectbegeleiding VO 
Eindhoven – De Kempen’, 
versie 6 mei 2017;  
2. In te stemmen met het 
leveren van een financiële 
bijdrage aan de totale 
subsidiëring van de 
trajectbegeleiding VO 
Eindhoven – De Kempen voor 
de jaren 2019 (à € 4.077,-) en 
2020 (à € 7.743,-) onder de 
voorwaarde dat er wordt 
gemonitord wat de inzet is op 
leerlingen uit de gemeente 
Geldrop-Mierlo; 
3. In te stemmen met het 
dekken van de kosten voor de 
trajectbegeleiding VO 
Eindhoven – de Kempen, door  
in  kadernota 2019-2022 een 
bedrag op te nemen van   
€ 11.820,- en dit als volgt te 
verdelen over twee jaren:  
- 2019 € 4.077,-;  
- 2020 € 7.743,-.  

   

2017-020907 
OS/Wigebo 

Deelname aan Bizob door VRBZO en ODZOB 
 
Door een wijziging van de statuten van Bizob was het voor 
VRBZO en ODZOB niet langer mogelijk om via een 
samenwerkingsovereenkomst gebruik te maken van de 
diensten van Bizob. Door deel te nemen in de stichting Bizob 
wordt deze mogelijkheid weer geboden . Voordat tot 
toetreding besloten kan worden moeten de gemeenteraden 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 
aansluiting van VRBZO en 
ODZOB bij Bizob; 
2. Geen wensen en 
bedenkingen in te dienen. 



de gelegenheid krijgen om hun wensen en bedenkingen 
kenbaar te maken. 

   

2017-021493 
OS/Wigebo 

Consultatie winstbestemming 2016 Metropoolregio 
Eindhoven 
 
ln de vergadering van het algemeen bestuur van de 
Metropoolregio Eindhoven van juni 2017 is gesproken over 
de bestemming van het rekeningsaldo 2016. Er ligt nu een 
voorstel voor bestemming, dat aan de gemeenteraden wordt 
aangeboden met het verzoek om hun reactie hierop te 
geven. 
 

Het college besluit aan de raad 
voor te stellen: 
1. In te stemmen met de 
storting van een deel, groot  
€ 350.000,--, van het resultaat 
jaarrekening 2016 van de 
Metropoolregio in de algemene 
reserve; 
2. In te stemmen met de 
vorming van de 
bestemmingsreserves 
Energietransities en Nationale 
Actieagenda Brainport en 
hierin resp. € 200.000,-- en     
€ 150.000,-- te storten ten 
laste van de algemene reserve 
3. De concept brief vast te 
stellen. 
 
Dit alles met dien verstande 
dat in het raadsvoorstel en de 
conceptbrief wordt opgenomen 
dat het college het grote 
belang van duurzaamheid 
onderkent, maar dat het 
college zich tegelijkertijd 
afvraagt of de keuze die nu 
gemaakt wordt realistisch is, 
gelet op het feit dat de 
evaluatie van de 
doorontwikkeling van de MRE 
nog niet is afgerond. 

   

2016-033187 
OS/Ligubb 

Wet bescherming persoonsgegevens / Europese 
Algemene verordening gegevensbescherming 
 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van toepassing (hierna Avg). Dat 
betekent dat er vanaf die datum nog maar één ‘privacywet’ 
geldt in de hele Europese Unie (hierna: EU). De Wet 
bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) geldt dan niet 
meer. De nieuwe wet zorgt onder meer voor versterking en 
uitbreiding van privacy rechten van burgers, meer 
verantwoordelijkheden voor organisaties die 
persoonsgegevens verwerken en stevigere bevoegdheden 
voor alle Europese toezichthouders privacy. Binnen de 
overheid zijn op gemeentelijk niveau het college van B&W, 
de burgemeester of de gemeenteraad verwerkings-
verantwoordelijke in de zin van de Wbp/Avg. Er is in onze 
organisatie de afgelopen periode al een aantal belangrijke 
stappen gezet om te voldoen aan de wet- en regelgeving op 
het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Het 
bijgevoegde Plan van aanpak omschrijft de stappen die nog 
genomen moeten worden. De overige beslispunten komen 
voort uit een aantal van die stappen. 
 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van het 
Plan van aanpak ‘Privacy, de 
gemeente Geldrop-Mierlo in 
control’; 
2. De procedure 
Beveiligingsincidenten en 
Datalekken + toelichting vast 
te stellen; 
3. Het besluit van 31 januari 
2017 om de privacybeheerder 
te mandateren voor het 
melden van datalekken, het 
melden van de verwerking van 
persoonsgegevens en de 
intrekking van meldingen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens, 
in te trekken; 
4. De privacybeheerder te 
machtigen voor het melden 
van de verwerking van 
persoonsgegevens en de 
intrekking van meldingen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens; 
5. De privacybeheerder te 
machtigen voor het melden 
van datalekken bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens en 
betrokkenen onder de 



voorwaarde dat de 
burgemeester hiermee 
akkoord gaat; 
6. Het register van 
verwerkingsactiviteiten vast te 
stellen. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 1 augustus 2017 
 
Koningschieten Gilde St. Sebastiaan Mierlo op (kermis) 
zondag 10 september vanaf  9.30 uur op het schietterrein 
aan de Arkweg 21, Mierlo. 
Wethouder Hoekman neemt de uitnodiging aan. 
 
Afscheid Adri Geerts Rabobank Dommelstreek op dinsdag 
19 september van 14.45 tot 19.00 uur in ontmoetingscentrum 
Rabobank, Laan der Vier Heemskinderen7, Geldrop. 
Burgemeester Link en wethouder Hoekman nemen de 
uitnodiging aan. 
 
Uitstapje met gedecoreerden naar Apeldoorn op vrijdag 22 
september (hele dag) 
Burgemeester Link en wethouders Hoekman en Verdouw 
(eventueel) nemen de uitnodiging aan. Het aansluitende 
diner zal door het voltallige college worden bijgewoond. 
 
Mini-symposium VRBZO over Veiligheid in de Omgevingswet 
op donderdag 2 november van 13.30 tot 16.30 uur. 
Burgemeester Link neemt de uitnodiging aan. 

Met inachtneming van enkele 
wijzigingen wordt het overzicht 
ter kennisgeving aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


