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2018-022878 
OS/Anfran 

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W 
op 17 juli 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld. 

   

2017-032029 
RU/johoei 

Interbestuurlijk toezicht externe 
veiligheidsmaatregelen langs het spoor 
 
In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht 
Omgevingsrecht heeft de provincie een onderzoek 
uitgevoerd naar de realisatie van externe 
veiligheidsmaatregelen langs het spoor. Doel van het 
onderzoek is inzicht te verkrijgen of externe veiligheid 
in de spoorzone op een juiste wijze is verankerd in het 
bestemmingsplan en is door vertaald in de uitvoering 
van het bestemmingsplan. Verder wil de provincie 
onderzoeken of veiligheidsmaatregelen in de praktijk 
zijn gerealiseerd en worden onderhouden. Bovendien 
wil ze weten of toezicht en handhaving van externe 
veiligheid regelgeving in de praktijk op een adequate 
manier wordt uitgevoerd. 

Het college besluit: 
 
1. De gemeenteraad het 

inspectierapport toe te sturen; 
2. De gemeenteraad met de concept-

raadsinformatiebrief op de hoogte 
stellen van de bevindingen van de 
provincie en de genomen 
maatregelen om herhaling van 
geconstateerde tekortkomingen in 
de toekomst te voorkomen; 

3. Een afschrift van de brief aan de 
raad naar de provincie sturen. 

   

2018-019453 
MO/gekamm 

Convenant Beachvolleybalveld Mierlo 
 
Afgelopen maand is in samenwerking met 
volleybalvereniging DKJO een beachvolleybalveld 
gerealiseerd in Mierlo. Met DKJO zijn afspraken 
gemaakt over het onderhoud van het 
beachvolleybalveld en het organiseren van 
activiteiten. Deze afspraken zijn vastgelegd in een 
convenant. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het “Convenant 

sporten bewegen en ontmoeten op 
en rond het beachvolleybalveld 
Mierlo”. 

2. Dit convenant ter ondertekening 
aan te bieden aan 
volleybalvereniging DKJO. 

   

2018-010878 
MO/tolank 

Eenmalige subsidieaanvraag Stichting Au3 Smits 
Music 
 
Stichting Au3smits vraagt een eenmalige subsidie aan 
om drie muzikale evenementen in de gemeente 
Geldrop-Mierlo te organiseren, namelijk Kids Voice, 
Stars on Stage en A-meezing. Deze evenementen 
vinden verspreid plaats over 2018 en 2019. 

Het college besluit: 
1. De evenementen van stichting 

Au3smits Music aan te merken 
voor een eenmalige subsidie; 

2. De hoogte van het subsidiebedrag 
á € 3.150,-- vast te stellen; 

3. De subsidie te verstrekken ten 
laste van het budget incidentele 
subsidies (fcl 6670104/ ecl 42500). 
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2017-034884 
OS/hekeij 

Uitvoerings- en aanwijzingsbesluit APV 2018 
 
Op 2 juli 2018 heeft de gemeenteraad de “Algemene 
Plaatselijke Verordening Gemeente Geldrop-Mierlo 
2018” (hierna APV 2018) vastgesteld. De APV vraagt 
om een nadere uitwerking. Dit vindt plaats door 
flankerende regelgeving in de vorm van een 
uitvoerings- en aanwijzingsbesluit. 

Het college besluit het Uitvoerings- en 
aanwijzingsbesluit APV 2018 vast te 
stellen onder gelijktijdige intrekking 
van het Uitvoerings- en 
aanwijzingsbesluit APV 2016 van 28 
juni 2016. 
  

   

2018-011739 
OS/hehaas 

Beslissing op bezwaar 
 
Bij brief van 10 april 2018 (ontvangen op 11 april 
2018) ontving u een bezwaarschrift, gericht tegen uw 
besluit van 26 februari 2018 (verzonden 27 februari 
2018) inhoudende een last onder dwangsom waarin 
bezwaarmaker wordt gelast de dakopbouwen van de 
garage te verwijderen en de dakvlakken in 
overeenstemming te brengen met de 
omgevingsvergunning. 

Het college besluit het bezwaarschrift 
op grond van artikel 6:6 onder a van 
de Awb niet-ontvankelijk te verklaren. 

   

 "Keek op de week"  

   

2018-023923 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 24 juli 2018 
 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2018-023923 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W vergadering 
d.d. 24 juli 2018 

 

   

 Sluiting  

   

 


