
BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING 
VAN HET COLLEGE VAN  
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

 

 
Datum: 24 januari 2017 
 

2017-001586 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 17 januari 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  
 

   

2016-018077 
RU/Roandr 

Nieuwe woningen op locatie varkenshouderij 
Broekstraat 58 in Mierlo 
 
De afgelopen jaren zijn er meerdere verzoeken geweest 
om de locatie van de voormalige intensieve 
varkenshouderij Broekstraat 58 in Mierlo een nieuwe 
invulling te geven (o.a. hoveniersbedrijf en voor de teelt 
van aardbeien op stellingen). Beide initiatieven door 
derden zijn niet van de grond gekomen. Nu heeft de 
eigenaar van het perceel het verzoek gedaan vijf nieuwe 
woningen te mogen bouwen, ondanks dat er via de 
provinciale Ruimte-voor-Ruimteregeling maximaal twee 
woningen mogelijk zijn. Verder zijn hier twee 
geurcontouren aanwezig van twee omliggende 
agrarische bedrijven, waardoor er maar op een beperkt 
deel van het agrarische bouwblok sprake is van een 
goed woon- en leefklimaat. 

Het college besluit: 
 
1. Het verzoek om vijf nieuwe 
woningen op het perceel 
Broekstraat 58 in Mierlo toe te 
staan af te wijzen;  
2. Wel ruimte te bieden voor het 
toestaan van maximaal twee 
Ruimte-voor-Ruimte woningen 
binnen het bestaande bouwblok op 
basis van de provinciale Ruimte-
voor-Ruimte-beleidsregel, zodat de 
bestaande stallen worden gesloopt 
en het varkensbedrijf definitief 
wordt beëindigd. Er dient een 
goede planologische inpassing 
plaats te vinden. De nieuwe 
woningen dienen zo dicht mogelijk 
bij de boerderij gesitueerd te 
worden, waardoor het 
achterliggende landschap zo veel 
mogelijk intact kan worden gelaten;  
3. Het woon- en leefklimaat ter 
plaatse van de nieuwe woningen 
qua geur minimaal als ‘goed’ aan 
te merken;  
4. Dat de uitstraling van de nieuwe 
woningen dient aan te sluiten bij de 
stijl van de nieuwe woningen op 
het perceel Broekstraat 26-28 in 
Mierlo;  
5. Hiertoe nadere 
randvoorwaarden vast te stellen in 
een anterieure overeenkomst en 
daarna tevens de benodigde 
bestemmingsplanprocedure op te 
starten. 

   

2017-001230 
MO/Pewilm 

Zienswijze kaderbrief 2018 Senzer 
 
Op basis van de gemeenschappelijke regeling van 
Senzer heeft de raad jaarlijks de mogelijkheid om hun 
zienswijze te geven op het voorgenomen beleid en de 
begroting. Senzer heeft op basis van de najaars-
conferentie van oktober 2016 een kaderbrief opgesteld. 
Deze kaderbrief omschrijft de hoofdlijnen voor het beleid 
in 2018 en is richtinggevend voor het opstellen van het 
Ondernemingsplan en de Begroting van Senzer voor 
2018. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om over 
deze kaderbrief zijn schriftelijke zienswijze te geven. 
De zienswijzen van de Senzer-gemeenten zijn voor 
Senzer onder andere input voor de voorjaarsconferentie 
van 27 maart 2017. Tijdens deze conferentie worden het 
ondernemingsplan en de begroting voor 2018 vorm 
gegeven. 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de 
kaderbrief 2018 van Senzer. 
2. De raad wordt middels een 
raadsinformatiebrief op de hoogte 
gesteld van de kaderbrief en de 
reactie hierop van de gemeente. 
De concept-reactie zoals 
voorgelegd aan het college wordt 
op een aantal onderdelen nog 
aangescherpt/aangevuld. 
 



   

2017-001636 
MO/Feabee 

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo 
 
Op dit moment is er geen onafhankelijke 
cliëntondersteuning voor volwassen inwoners van de 

gemeente Geldrop-Mierlo beschikbaar die wordt uitgevoerd 

door een externe organisatie. De cliëntondersteuning is 

sinds 1 januari 2015 volledig gedecentraliseerd. De Wmo 
2015 bepaalt dat gemeenten onafhankelijke 

cliëntondersteuning moeten bieden. Het moet gratis zijn, 
levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt. 

Het college besluit het voorstel aan 
te houden. Dit dient te worden 
besproken met de 
portefeuillehouder. 
 

   

   

2017-000355 
MO/Anmand 

Maatschappelijke begeleiding en participatie 
vergunninghouders 2017 
 
De inzet is de begeleiding en participatie/integratie van 
de vergunninghouders die in Geldrop-Mierlo (komen) 
wonen, te verbeteren. Het Rijk heeft hiervoor extra 
middelen beschikbaar gesteld. Het plan van aanpak, dat 
in juli 2016 door het college is vastgesteld, is daartoe 
uitgewerkt in een werkwijze. In de adviesnota staat 
welke middelen beschikbaar zijn en hoe deze ingezet 
kunnen worden. 
. 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de memo 
werkafspraken betreffende de 
duurzaam verbeterde 
maatschappelijke begeleiding en 
participatie van 
vergunninghouders; 
2. ln te stemmen met de 
voorgestelde begroting voor de 
rijksmiddelen die voor dit doel 
beschikbaar worden gesteld; 
3. De formatie van het CMD per 1 
maart 2017 tijdelijk (voor de duur 
van 2 x 1 jaar) uit te breiden 
met 0,78 fte (28 uur/week) 
klantadviseur specifiek voor 
vergunninghouders; 
4. De gemeenteraad via 
bijgevoegde raadsinformatiebrief 
hierover te informeren 

   

2016-029829 
MO/Anjuli 
 

Subsidieregeling 2017-2020 en nadere regels/ 
beleidsregels 
 
Op 15 november 2016 is besloten om aan de raad de 
Algemene Subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017 ter 
vaststelling voor te leggen, en om direct daarna de 
Subsidieregeling 2017-2020 vast te stellen. De raad 
heeft op 19 december 2016 de Algemene 
subsidieverordening vastgesteld, zodat nu de 
Subsidieregeling 2017-2020 vastgesteld 
kan worden. Tevens dienen enkele nadere regels en 
beleidsregels, die op de oude Algemene 
subsidieverordening  waren gebaseerd, opnieuw 
vastgesteld te worden. 
 

Het college besluit: 
 
1. De Subsidieregeling 2017-2020 
vast te stellen; 
2. De Beleidsregel 
deskundigheidsbevordering 
vrijwilligers Geldrop-Mierlo, de 
Nadere regels stimulering recreatie 
en toerisme Geldrop-Mierlo 2017 
en de Stimuleringsmaatregel Right 
to Challenge gemeente Geldrop-
Mierlo vast te stellen, met 
intrekking van de oude regelingen. 

   

2017-001643 
PuZa/Albeen 

Mandaat bevoegdheid tot benoeming leden en 
voorzitters stembureaus en aanwijzen stemlokalen 
 
Door eerdere besluitvorming is de beleidsgevoeligheid 
voor het benoemen van leden en voorzitters van een 
stembureau weggenomen. Uit efficiencyoverwegingen is 
het raadzaam het afdelingshoofd te mandateren. De 
stemlokalen zijn elk jaar hetzelfde en er is daardoor ook 
geen beleidsgevoeligheid meer aanwezig. Dat laat 
onverlet dat als er wijzígingen komen in onze 
stemdistricten en hierdoor ook de locatie van 
stemlokalen wijzigt, dit wordt voorgelegd aan het 
college. Hiervoor geldt het mandaat niet. De 
gemandateerde houdt goed overleg met de 
verantwoordelijk portefeuillehouder hierover.  

Het college besluit het 
afdelingshoofd Publiekszaken te 
mandateren leden en voorzitters 
voor een stembureau te benoemen 
en stemlokalen aan te wijzen als 
stembureau. 



   

2017-001140 
DD/Moost 

De Regeling melding vermoeden misstand 
 
De gemeente Geldrop-Mierlo hanteert de 
Klokkenluidersregeling gemeente Geldrop-Mierlo 2004. 
Deze regeling is verouderd. Het is wenselijk deze 
regeling te actualiseren. Daarnaast is sinds 1 juli de Wet 

Huis voor klokkenluiders van kracht. Doel van de wet is het 
melden en onderzoeken van (maatschappelijke) misstanden 
binnen organisaties beter te regelen. Wat gemeenten betreft, 
heeft de wet vooral gevolgen voor de meldregelingen 
('klokkenluidersregelingen'). Onderdelen van de interne 
meldingsprocedure zijn nu wettelijk verplicht. Om die reden 
heeft de VNG een aangepaste modelregeling vastgesteld. 

Het college besluit de concept-
regeling als voorgenomen besluit 
voor instemming toe te zenden aan 
de OR. 

   

   

2017-001640 
DD/Maruyt 

3
e
 Tussentijdse rapportage 2016 

 
De 3

e
 tussentijdse rapportage 2016 geeft het verloop 

weer van de budgetten over het vierde kwartaal van 
2016. Conform het raadsbesluit over de tussentijdse 
rapportage van 9 februari 2015 verschijnt de 3

e
 

tussentijdse rapportage (anders dan de 1
e
 en 2

e
) in de 

vorm van een raadsinformatiebrief. 

Het college besluit in te stemmen 
met de raadsinformatiebrief, met 
dien verstande, dat er nog een 
betere aansluiting moet 
plaatsvinden tussen de vermelde 
bedragen en de toelichting er op. 
 

2017-001499 
OS/Yvviss-
Ligubb 

Bewerkersovereenkomst in het kader van verzoek 
Plusteam tot het verkrijgen van toegang tot de BRP 
en GBA-V 
 
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft samen met de 
gemeente Waalre het openbaar lichaam Plusteam 
opgericht dat per 1 januari2015 operationeel is. Deze 
gemeenschappelijke regeling is getroffen ten behoeve 
van het behartigen van de sturing en beheersing van de 
ondersteunende processen en van uitvoeringstaken in 
het kader van de Jeugdwet en Wet maatschappelijk 
ondersteuning. Om deze werkzaamheden goed te 
kunnen uitvoeren is het volgens het Plusteam 
noodzakelijk toegang te hebben tot gegevens van de 
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 
Verstrekkingsvoorziening (hierna: GBA-V)teneinde 
gegevens te kunnen verwerken. Tevens wenst het 
Plusteam een aansluiting op de lokale BRP van de 
gemeente te verkrijgen. Op 20 december 2016 heeft het 
college hiertoe besloten. ln dit kader is op grond van 
de Wet bescherming persoonsgegevens een 
bewerkersovereenkomst vereist. 

Het college besluit een 
bewerkersovereenkomst aan te 
gaan met het Plusteam. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 24 januari 2017. 
 
Avondvierdaagse Geldrop 
Dinsdag 6 t/m vrijdag 9 juni 2017 18.00-21.00 uur 
Prijsuitreiking op vrijdag 9 juni rond 20.15 uur. 
Wethouder Verdouw neemt de uitnodiging voor de 
prijsuitreiking aan en zal ook als vrijwilliger aanwezig 
zijn. 

De representatielijst wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 
 

   

 Rondvraag  

 


