
BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING 
VAN HET COLLEGE VAN  
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

 

 
Aanwezig:  de heer M. Jeucken en mevrouw M. Verdouw, wethouders 

de heer B. Link, burgemeester, de heer N. Scheltens, secretaris en, wethouder 
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2017-023815 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 1 augustus 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-023430 
RU/Gahout 

Onderzoeksopdracht besluit huisvesting TMSG 
Bleekvelden 21 
 
Op 10 juli 2017 is door de gemeenteraad een amendement 
aangenomen. Hierin is besloten onderzoek te laten doen 
naar verschil van inzicht over de haalbaarheid van een 
besluit om de TMSG zich, in afwijking van een eerder en 
onherroepelijk raadsbesluit, alsnog te laten vestigen op het 
adres Bleekvelden 21 in Geldrop. 

Het college besluit: 
 
De raad voor te stellen in te 
stemmen met de volgende 
onderzoeksopdracht: 
1. Antwoord op de vraag of er 
gewijzigde omstandigheden 
zijn ten opzichte van het 
moment dat besloten is dat de 
TMSG zich niet mocht 
vestigen op het adres 
Bleekvelden 21 in Geldrop; 
2. Antwoord op de vraag of het 
besluit om de TMSG zich 
alsnog te laten vestigen op het 
adres Bleekvelden 21, al dan 
niet als gevolg van gewijzigde 
omstandigheden, stand houdt 
in bezwaar en beroep en wat 
de financiële consequenties 
daarvan zijn. 

   

2016-031523 
RU/Shhass 

Geactualiseerde verordening en Beleidsregel 
Starterslening 2017 
 
Sedert 1 januari 2013 zijn de hypotheekregels gewijzigd. 
Sindsdien is aflossing op de hypotheek een verplichting 
geworden, waardoor men nog in aanmerking komt voor 
hypotheekrenteaftrek. Dat de verordening en de beleidsregel 
pas op dit moment worden geactualiseerd, heeft te maken 
met het feit dat tot 1 januari 2017 een uitzondering gold ten 
aanzien van de verplichte aflossing voor de Starterslening. 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten 
(SVn ) heeft naar aanleiding hiervan de mogelijkheden 
onderzocht om de Starterslening ook na 1 januari 2017 
aantrekkelijk te houden. Om dit te bereiken is een aantal 
kenmerken onder de motorkap aangepast. Vanwege deze 
aanpassing wordt zowel de Verordening als de Beleidsregel 
Starterslening van de gemeente Geldrop- Mierlo 
geactualiseerd. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 
Verordening Starterslening 
2017 en deze met bijbehorend 
raadsvoorstel door te leiden 
naar de gemeenteraad;. 
2. De Beleidsregel 
Starterslening 2017 vast te 
stellen en te bepalen dat deze 
gelijktijdig in werking treedt als 
de bijbehorende Verordening 
Starterslening 2017. Gelijktijdig 
met de inwerkingtreding, de 
Beleidsregel Starterslening 
2015 in te trekken. 

   

2017-023842 
RU/Erderi 

Extra budget Stimuleringslening duurzaamheid 
 
Op dit moment is het budget van de Stimuleringslening 
duurzaamheid onvoldoende toereikend om nieuwe leníngen 
toe te wijzen. Dit voorstel werkt een raadsbesluit verder uit, 
zodat we ervoor zorgen dat voldoende middelen beschikbaar 
blijven om nieuwe duurzaamheidsleningen te kunnen 
verstrekken. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 
werkwijze van bijstorten bij 
SVn indien het budget van de 
Stimuleringslening 

duurzaamheid onvoldoende is 
om een nieuwe lening te 



 
 

accorderen. 
2. De kosten die de extra 
stortingen met zích 
meebrengen jaarlijks te 
dekken uit de Voorziening 
Wonen, zoals ook de kosten 
van de reeds gestorte gelden 
worden gedekt. 

   

2017-023037 
RU/Gahout 

Vaststelling bestemmingsplan Twekaterrein 
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter 
inzage gelegen. Er zijn in deze periode 3 zienswijzen 
ingediend. Tot aanpassingen aan het bestemmingsplan 
hebben deze zienswijzen niet geleid.  

Het college besluit: 
 
1. De gemeenteraad voor te 
stellen om in te stemmen met 
de beantwoording van de 
zienswijzen ingediend op 
ontwerp bestemmingsplan 
Twekaterrein; 
2. De gemeenteraad voor te 
stellen om het bestemmings-
plan Twekaterrein gewijzigd 
vast te stellen; 
3. De gemeenteraad voor te 
stellen geen exploitatieplan 
voor het gebied vast te stellen; 
4. De gemeenteraad voor te 
stellen het beeldkwaliteitsplan 
voor het Twekaterrein vast te 
stellen en dit beeldkwaliteits-
plan voor wat betreft de 
welstandsaspecten integraal 
onderdeel uit te laten maken 
van de Welstandsnota 
Geldrop-Mierlo. 

   

2017-023223 
RU/Robont 

Uitwerkingsplan Willem Barentszweg – locatie De Bron 
 
Voor deze locatie is een ontwerp- Uitwerkingsplan 
voorbereid. Dit heeft gedurende zes weken ter  inzage 
gelegen. Dit voorstel gaat in op de ambtshalve aangebrachte 
wijzigingen en de beantwoording van de ontvangen 
zienswijze.  

Het college besluit: 
 
1.in te stemmen met de 
ambtshalve wijzigingen; 
2.In te stemmen met de Nota 
van Zienswijzen; 
3. Het Uitwerkingsplan Willem 
Barentszweg – locatie De 
Bron- gewijzigd vast te stellen. 

   

2017-023713 
RU/Shhass 

Leidraad Handhaving Logies- en Kamerverhuurbedrijven 
 
Met het oog op de verwachte toestroom van 
arbeidsmigranten, welke tot op heden is uitgebleven, werd 
met de vaststelling van de Beleidsnota Huisvesting 
Arbeidsmigranten en Leidraad Handhaving Logies- en 
Kamerverhuurbedrijven, een goed huisvestings- en 
handhavingsbeleid voor alle logies- of kamerverhuur-
verblijven, alsmede een eenduidige registratie in de 
Basisregistratie Personen (BRP) of via de registratie Niet-
Ingezetenen (RNI) nagestreefd. In beide beleidsstukken zijn 
concrete beleidsmaatregelen voorgesteld voor de 
gemeente Geldrop- Mierlo. Als toetsingscriterium voor 
nieuwe aanvragen voor vestiging van logiesvoorzieningen 
werd gekozen voor 2 woningen per kiesdistrict. Vanwege de 
herziening van de kiesdistricten binnen de gemeente, was 
herijking van deze documenten noodzakelijk. 

Het college besluit:  
 
1. De Beleidsnota Huisvesting 
Arbeidsmigranten d.d. 21 mei 
2013 in te trekken; 
2. De Leidraad Handhaving 
Logies- en Kamerverhuur-
bedrijven d.d. 16 december 
2014 in te trekken. 

   

2017-021989 
MO/Fakler 

Implementatieplan Vertrouwensexperiment 
 
Op 10 juli 2017 heeft de raad ingestemd met de kaders die 
beschreven staan in het onderzoeksvoorstel voor een 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
implementatieplan ten 



Vertrouwensexperiment in de gemeente Geldrop-Mierlo. Het 
implementatieplan ligt nu ter besluitvorming voor. De 
doelstelling is om per 1 januari 2018 uitvoering te geven aan 
het experiment. Deze datum betreft tevens een deadline voor 
het onderzoek omdat later starten binnen het 
samenwerkingsverband Apeldoorn niet mogelijk is. 

behoeve van het 
Vertrouwensexperiment zoals 
opgenomen in bijlage 1.; 
2. In te stemmen met het ter 
besluitvorming voorleggen van 
het "lmplementatieplan 
Vertrouwensexperiment"; 
aan de gemeenteraad 
3. Voor inzet werkcoaches 
dekking te zoeken binnen 
budget Participatie. 

   

2017-023227 
MO/Lokraa 

Landelijke autorisatie G BA-V Zuidoost Brabant 
 
Het regionaal voorstel van de 21 gemeenten is om de 
wettelijke taken ten behoeve van het bestrijden van 
schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten onder te brengen 
bij de GGD. Daarmee wordt de landelijke autorisatie GBA-V 
voor de regio Zuidoost Brabant behouden en wordt de 
regionale uniforme samenwerking op het terrein van de 
Leerplicht en RMC-wet gecontinueerd. 

Het college besluit: 
 
1. Het convenant Bestrijden 
schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten Zuidoost 
Brabant aan te gaan; 
2. De gemeenschappelijke 
regeling GGD Brabant 
Zuidoost te wijzigen, waarmee 
het college zijn wettelijke taken 
op het gebied van leerplicht en 
voortijdig schoolverlaten 
overdraagt aan de GGD 
Brabant Zuidoost conform 
conceptbesluit;  
3. Het dagelijks bestuur van de 
GGD te machtigen om de 
wijzigingen als hier aan de 
orde door te voeren in de 
tekst en toelichting van de 
gemeenschappelijke regeling; 
4. In te stemmen met het 
wijzigen van de 
gemeenschappelijke regeling 
MRE, waarmee de taken op 
het gebied van leerplicht en 
voortijdig schoolverlaten bij dat 
openbaar lichaam worden 
weggehaald;  
5. Het raadsvoorstel inzake 
landelijke autorisatie GBA-V 
voor Zuidoost Brabant vast te 
stellen en aan de raad ter 
besluitvorming voor te leggen; 
6. Kennis te nemen van het 
voornemen van het dagelijks 
bestuur c.q. de 
bestuurscommissie Bestrijding 
schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten om de 
overgedragen gekregen 
bevoegdheden op het gebied 
van leerplicht en RMC te 
mandateren aan de 
gemeentelijke 
leerplichtambtenaren en RMC-
loopbaanbegeleiders;  
7. In te stemmen met de 
financiering van de 
aanloopkosten van € 40.000 
door de deelnemende 
gemeenten volgens de 
geldende verdeelsleutel en de 
kosten voor de gemeente 



Geldrop-Mierlo van € 2.096,00 
te bekostigen uit de 
begrotingspost 'leerplicht' (fcl 
6480400). 
 

2017-021453 
MO/Anjuli 

Concept Cultuurbeleidsplan ‘De Kracht van Cultuur’ 
 
Met de gemeenteraad is afgesproken dat het concept-
cultuurbeleidsplan in september ter beeldvorming in de 
leefkamer wordt besproken. Daarna willen we een informatie- 
en discussieavond organiseren met het culturele veld. Begin 
2018 kan dan het ontwerp-beleidsplan ter besluitvorming aan 
de raad worden voorgelegd. 

Het college besluit: 
 
1. Het concept 
cultuurbeleidsplan 'De Kracht 
van Cultuur' aan de leefkamer 
voor te leggen ter 
beeldvorming 
2. In te stemmen met het 
uitnodigen van de culturele 
organisaties en andere 
belangstellenden voor een 
informatie- en discussieavond 
over dit concept-plan in het 
najaar van 2017. 

   

2017-023931 
MO/Pewilm 

Begrotingswijziging gemeentelijke bijdrage algemene 
middelen Senzer 2017 i.v.m. uitvoering Participatiewet 
 
Door het Dagelijks Bestuur van Senzer is op 22 mei 2017 
een begrotingswijziging vastgesteld. Op 20 juli hebben de 
deelnemende gemeenten deze begrotingswijziging 
ontvangen. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling 
Werkbedrijf Atlant-De Peel (art. 31 lid 3) wordt deze 
begrotingswijziging aan de raad voorgelegd zodat die een 
zienswijze naar voren kan brengen. Daarnaast dient de raad 
een besluit te nemen over de dekking van deze 
begrotingswijziging. Nu de begrotingswijziging de uitvoering 
van de Participatiewet betreft en de middelen voor uitvoering 
als subsidie worden verstrekt, is een aanvullende 
subsidieverlening voor het kalenderjaar 2017 noodzakelijk. 
 

Het college besluit:   
 
1 . De 1" begrotingswíjziging 
2017 van de 
gemeenschappelijke regeling 
Werkbedrijf Atlant-De Peel 
(werknaam Senzer) ter 
kennisgeving aan te nemen; 
2. De raad te verzoeken in te 
stemmen met het bekostigen 
van de aanvullende subsidie 
aan Senzer van € 107.265,-- 
uit de Algemene Middelen 
Participatiewet 20l7. 
3. Het Algemeen Bestuur van 
Senzer middels bijgevoegde 
brief hiervan schriftelijk in 
kennis te stellen. 

   

2017-022048 
PuZa/Albeen 

Benoeming leden Centraal- en Hoofdstembureau 
  
Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. Voor deze verkiezing wordt een hoofdstembureau 
ingesteld. Het hoofdstembureau treedt ook op als centraal 
stembureau. De burgemeester is voorzitter van het 
hoofdstembureau, en dus ook van het centraal stembureau. 
Het hoofdstembureau bestaat uit 5 leden. De leden worden 
benoemd voor een periode van 4 kalenderjaren. De laatste 
benoeming is in de vergadering van het college van B&W op 
24 december 2013 vastgesteld. 

Het college besluit: 
 
Per 24 december 2017: 
-De leden van het college van 
burgemeester en wethouders 
te benoemen voor een periode 
van vier jaar tot leden van het 
Centraal- en 
Hoofdstembureau.  
-De gemeentesecretaris en de 
hoofden van de afdelingen 
Publiekszaken en 
Ondersteuning te benoemen 
tot plaatsvervangend lid van 
het Centraal- en 
Hoofdstembureau. 

   

2017-018476 
OS/Wigebo 

Eindrapport evaluatie bestuurlijke samenwerking 
Metropoolregio Eindhoven 
 
Conform afspraak heeft in het voorjaar 2017 de evaluatie van 
de samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven plaats 
gevonden. Het eindrapport is in de vergadering van het 
Algemeen Bestuur van de Metropoolregio van 28 juni 
besproken. Het wordt nu aan de gemeenteraden voorgelegd 
met het verzoek om vóór 1 oktober te reageren. 

Het college besluit de raad 
voor te stellen om de concept 
reactie op het evaluatierapport 
Metropoolregio Eindhoven vast 
te stellen. 

   



2017-021493 
OS/Wigebo 

Consultatie winstbestemming 2016 Metropoolregio 
 
In de vergadering van het college van 1 augustus 2017 is 

besloten om het raadsvoorstel en de concept brief aan de 
Metropoolregio over de consultatie winstbestemming 2016 aan 

te passen. Het gewijzigde voorstel en de concept brief worden 
nu ter vaststelling aangeboden. 

Het college besluit de raad 
voor te stellen in te stemmen 
met het raadsvoorstel en de 
concept brief aan het Dagelijks 
Bestuur van de 
Metropoolregio. 

   

2017-015158 
OS/Ligubb 

Bezwaarschrift gericht tegen het collegebesluit van 13 
april 2017 (verzonden 14 april2017) inzake afwijzing  
verzoek om handhaving tegen de hoogspanningsmast 
121 en de buitengebruikstelling van de 
hoogspanningsleiding nabij de woning van reclamant 
 
Op 14 december 2016 heeft reclamant een verzoek om 
handhaving ingediend. Reclamant verzoekt om handhavend 
optreden tegen de hoogspanningsmast 121 en 
buitengebruikstelling van de hoogspanningsleiding, nabij zijn 
woning. Bij besluit van 13 april 201 7 (verzonden 14 april 
2017) is dit verzoek afgewezen. Tegen dit besluit heeft 
reclamant bij brief van 18 mei 2017 (ontvangen op 19 mei 
2017) bezwaar aangetekend. 

Het college besluit het 
bezwaarschrift ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit van 13 april 
2017 (verzonden op 14 april 
2017) in stand te houden 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 22 augustus 2017 
 
 
Heropening Lenssen-Manders Mode, Dorpsstraat 161b, 
Mierlo op maandag 28 augustus van 19.00 tot 22.00 uur 
Wethouder Hoekman neemt de uitnodiging aan. 
 
Viering 40-jarig jubileum Willy Giesbers van Adriaans 
bouwgroep bv, Europaweg 146, Helmond op vrijdag 1 
september vanaf 16.00 uur. 
Secretaris Scheltens neemt de uitnodiging aan. 
 
Koningschieten Gilde Sint Joris Zesgehuchten op 
verschillende locaties op zaterdag 9 september vanaf 10.20 
uur. 
Wethouder Hoekman neemt de uitnodiging (eventueel) aan. 
 
Geldrop Hippique in ruitersportcentrum Meulendijks op 
zondag 24 september-1 oktober- 8 oktober vanaf 13.00 uur 
Burgemeester Link en secretaris Scheltens nemen de 
uitnodiging aan. 
 
Installatie en kennismaking Judith Keijzers-Verschelling, 
burgemeester Oirschot op maandag 2 oktober: 19.30 uur 
buitengewone raadsvergadering in gemeentehuis Oirschot 
en vanaf 21.00 uur receptie in Hof van Solms, Koestraat 16, 
Oirschot. 
Burgemeester Link neemt de uitnodiging aan. 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


