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2018-045826
OS/

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 8 januari 2019

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld

2019-001286
RU/rosmol

Vestiging (voorlopig) voorkeursrecht Mierlo-
Oost

Het voorkeursrecht betreft gronden gelegen in 
het gebied ten oosten van Mierlo. Het betreft de 
voorlopige aanwijzing van kadastrale percelen 
waarop een gemeentelijk voorkeursrecht rust. De
aanwijzing heeft tot gevolg dat na 
inwerkingtreding de eigenaren en beperkt 
gerechtigden van de aangewezen gronden, 
wanneer zij die gronden respectievelijk beperkte 
rechten daarop wensen te vervreemden, deze 
eerst aan de gemeente te koop moeten 
aanbieden.

Het college besluit:

1 Een voorlopig voorkeursrecht te 
vestigen op grond van artikel 6 van 
de Wet voorkeursrecht gemeenten, 
waarop de artikelen 10 – 24, 26 en 27
van de Wvg van toepassing zijn, op 
de percelen zoals op bijgevoegde lijst
van percelen en grondplantekening 
zijn weergegeven, welk 
voorkeursrecht in beginsel geldt voor 
de duur van drie maanden na 
dagtekening van dit besluit. Dit 
besluit treedt in werking de dag na 
publicatie in de Staatscourant. Voor 
de betreffende percelen wordt een 
andere niet-agrarische bestemming 
beoogd die afwijkt van het huidige 
gebruik;

2 Dat op de betreffende percelen niet 
eerder een gemeentelijk 
voorkeursrecht is gevestigd.

3 De raad van de gemeente Geldrop-
Mierlo voor te stellen het voorlopig 
voorkeursrecht te bestendigen en de 
gronden op basis van artikel 5 juncto 
de artikelen 2 en 3 van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten aan te 
wijzen als gronden waarop een 
gemeentelijk voorkeursrecht rust.

4 De eigenaren van de betreffende 
percelen en rechthebbenden op 
beperkte rechten op de percelen, te 
informeren over het voorkeursrecht 
en de gevolgen hiervan.

5 Artikel 4:11 sub c van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) van 
toepassing te verklaren en het horen 
van belanghebbenden ex artikel 4:8 
Awb achterwege te laten.

6 Dat het voorlopig voorkeursrecht in 
beginsel drie maanden geldt na 
dagtekening van dit besluit, derhalve 
tot 16 april 2019, tenzij de raad 
binnen deze termijn besluit deze 
voorlopige aanwijzing te bestendigen.
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2018-044941
OS/jamans

Evaluatie jaarwisseling 2018 - 2019

Naast een plan van aanpak om de schade en 
overlast rondom de jaarwisseling zoveel mogelijk 
te beperken, wordt er ook jaarlijks een evaluatie 
opgesteld over hoe de jaarwisseling is verlopen 
en of de voorgestelde maatregelen effect hebben
gehad. Uit de evaluatie (bijlage) blijkt dat er 
sprake is van een rustig verlopen jaarwisseling. 
Naast een brand in een appartementencomplex, 
die waarschijnlijk veroorzaakt is door vuurwerk, 
waren er geen grote incidenten of persoonlijke 
ongelukken te betreuren. De schade aan 
gemeente-eigendommen was niet hoog. Het 
aantal meldingen van overlast van vuurwerk en 
knallen is, zowel bij de politie als bij de 
gemeente, ongeveer gelijk aan de voorgaande 
jaarwisselingen. Jaarlijks worden er door 
raadsleden, media en burgers vragen gesteld 
over de jaarwisseling en hoe deze is verlopen. 

Het college besluit:
1 Kennis te nemen van de evaluatie 

van de jaarwisseling 2018 – 2019 
2 De raadsleden via de griffie kennis te 

laten nemen van de evaluatie.
3 Vragen/verzoeken vanuit de media 

en burgers over informatie rondom de
jaarwisseling aan de hand van de 
evaluatie te beantwoorden.

2019-001143
OS/

Overzicht representatie college vanaf 15 
januari 2019

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen.

"Keek op de week"

Sluiting
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