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2018-024499 
OS/Anfran 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 31 juli 2018 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2018-021023 
RU/rosmol 

Ongeregistreerd grondgebruik 2e pilot 
 
In 2017 zijn we gestart met de herstart van het 
project ongeregistreerd grondgebruik. Na een 
informatiebijeenkomst in het eerste pilotgebied 
is het bureau Intersolum aan de slag gegaan 
met de gronden die in aanmerking kwamen 
voor verkoop. Nu willen we graag een 
vervolgstap zetten voor dit eerste pilotgebied en 
een start maken in een tweede pilotgebied. 
Zodra de beide pilotgebieden zijn afgerond, zal 
het beleid voor het ongeregistreerd 
grondgebruik worden uitgewerkt en ter 
besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. 

Het college besluit: 
 
1 Kennis te nemen van de voorlopige 

uitkomsten van de 1e pilot 
2 In te stemmen met de locaties in het 1e 

pilotgebied waar de grond wordt 
teruggevorderd 

3 In te stemmen met het 2e pilotgebied voor 
Ongeregistreerd grondgebruik 

4 In te stemmen met de besteding van de 
eerste verkoopopbrengsten uit de 1e pilot 

5 In te stemmen met een aanvullende 
opdracht aan Intersolum van € 22.750,- 

6 In te stemmen met de concept-checklist 
voor de beoordeling van ongeregistreerd 
grondgebruik 

7 De verkoopprijzen voor de 1e pilot ook te 
hanteren voor de 2e pilot 

8 In te stemmen met de 
verwerkersovereenkomst tussen de 
gemeente en Intersolum. 

   

2018-024912 
RU/hegerw 

straatnamen plan Talingstraat in Geldrop 
 
Binnenkort wordt vergunning verleend voor de 
bouw van woningen in plan Talingstraat. 
Volgens de wet BAG dienen gelijktijdig met de 
bouwvergunning de adressen van de woningen 
toegekend te worden. Daarom leggen we u 
hierbij ter goedkeuring de nieuwe straatnamen 
voor. 

Het college besluit in te stemmen met de 
straatnamen Scholekster, Tureluur, Wulp en 
IJsvogel. 

   

2018-024970 
RU/hegerw 

straatnaamswijziging gedeelte Sluisstraat 
 
Van de bewoner van Sluisstraat 111 in Geldrop 
is een verzoek ontvangen voor een 
straatnaamwijziging van het laatste gedeelte 
van de Sluisstraat. Het woonhuis is moeilijk te 
vinden, omdat de Sluisstraat voor het gevoel 
stopt bij de splitsing met Grote Bosweg. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met wijziging van een 

gedeelte van de Sluisstraat in Heideven. 
2. In te stemmen met omnummering van 

Sluisstraat 111 naar Heideven 1. 
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2018-010498 
RU/gahout 

Vaststelling bestemmingsplan 
Woonwagenlocatie Rielseheideweg 
 
Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende 
6 weken ter inzage gelegen. Er is in deze 
periode één zienswijze ingediend door de 
provincie Noord Brabant. Deze zienswijze heeft 
geleid tot een heel beperkte aanpassing van het 
ontwerp bestemmingsplan. Overige 
aanpassingen zijn niet nodig. 

Het college besluit: 
 
1. De raad voor te stellen het 

bestemmingsplan Rielseheideweg 
gewijzigd vast te stellen; 

2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan 
vast te stellen. 

   

2018-016036 
RU/johoei 

Actieplan EU-Richtlijn Omgevingslawaai 3e 
tranche 
 
Het maken van geluidbelastingkaarten en het 
opstellen van een actieplan zijn verplichtingen 
die voortvloeien uit de EU-Richtlijn 
omgevingslawaai. Het actieplan is opgesteld 
voor de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, 
Geldrop-Mierlo en Nuenen. Het doel van de 
Richtlijn Omgevingslawaai is het in kaart 
brengen en mogelijk verbeteren van het 
geluidklimaat in heel Europa. Op 12 juni 2018 
heeft uw College het actieplan in ontwerp 
vastgesteld. Van de mogelijkheid tot het 
indienen van zienswijzen is door niemand 
gebruik gemaakt. 

Het college besluit: 
 
1. Het definitieve actieplan Richtlijn 

Omgevingslawaai 3e tranche gemeente 
Eindhoven, Veldhoven, Geldrop-Mierlo en 
Nuenen (ongewijzigd) vast te stellen; 

2. Het actieplan ter inzage te leggen in het 
gemeentehuis en digitaal in te laten zien 
via de website van de Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant; 

3. De terinzagelegging te publiceren in 
“Middenstandsbelangen” en op de website 
van de gemeente Geldrop-Mierlo. 

   

2018-018052 
RU/shhass 

Aangepaste verordening Starterslening 2018 
en gewijzigde werkwijze SVn 
 
Op 2 maart 2018 heeft het relatiemanagement 
van SVn per e-mail aan de ambtenaar 
Volkshuisvesting kenbaar gemaakt de 
aanvraagprocedure van de Starterslening per 
25 mei 2018 te wijzigen. De reden hiervoor is 
dat er een betere scheiding tussen het publiek- 
en privaatrecht gewenst is en dat de 
aanvraagprocedure hiermee versimpeld en 
versneld wordt. Een overgangsperiode tot 1 
oktober 2018 is hiervoor toegezegd. Om na die 
periode nog startersleningen te kunnen 
aanbieden, dient de nieuwe behandelwijze te 
worden aangenomen en de verordening te 
worden aangepast. 

Het college besluit: 
 
1. De nieuwe werkwijze van SVn ten aanzien 

van de starterslening te hanteren 
2. De verordening Starterslening 2018 met 

bijbehorend raadsvoorstel voor te leggen 
aan de gemeenteraad en hen voor te 
stellen deze verordening in werking te laten 
treden en gelijktijdig de verordening 
Starterslening 2017 in te trekken. 

  

   

2018-023809 
MO/erdirk 

Subsidieverzoek Samen voor Geldrop-Mierlo 
voor ondersteuning Speeltuin de Viking 
 
Speeltuin de Viking kampt al geruime tijd met 
een tekort aan vrijwilligers waardoor de 
gewenste openingstijden niet gehaald worden. 
Daarnaast is er binnen het bestuur al geruime 
tijd sprake van onderbezetting, mede omdat 
bestuursleden worden gedwongen om veel 
operationele taken over te nemen. Samen voor 
Geldrop-Mierlo (Yvonne Kruizinga) heeft een 

Het college besluit: 
 
1. Akkoord te gaan met het voorgestelde plan 

voor een brede consultatie om te komen tot 
meer draagvlak en ondersteuning voor ‘De 
Viking’ in de wijk. 

2. Akkoord te gaan met de offerte van Samen 
Voor Geldrop-Mierlo en een bedrag van     
€ 2820,- (exclusief BTW) in de vorm van 
een incidentele subsidie beschikbaar te 
stellen voor de begeleiding. 
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tijdje meegekeken en ondersteund bij de 
werving van nieuwe vrijwilligers, maar dit heeft 
niet de gewenste versterkingen gebracht. Nu 
ligt er een plan voor verdergaande 
ondersteuning en het consulteren van alle 
partners in de wijk. 

   

2018-023963 
MO/lenoyo 

raadsvoorstel herijking verordeningen 
participatiewet 
 
Bijstelling van de Participatiewet 2018 e.v. en 
dereguleringswensen zijn aanleiding voor de 
wijzigingsvoorstellen voor de verordeningen 
Participatiewet. Ten opzichte van de in 2015 
vastgestelde stukken is het aantal regels 
aanzienlijk verminderd en is er meer ruimte 
gecreëerd voor maatwerk en vakmanschap. Na 
vaststelling van de verordeningen door de 
gemeenteraad werken de zeven 
Peelgemeenten opnieuw met een eenduidige 
dienstverlening en een efficiënte gezamenlijke 
uitvoering door Senzer. Naast wijzigingen in de 
verordeningen worden wijzigingen in 
verschillende beleidsregels voorbereid. Deze 
worden apart aangeboden. 

Het college besluit: 
1  De raad voor te stellen in te stemmen met 
het intrekken van: 

1 Re-integratieverordening 
Participatiewet 2015 

2 Afstemmingsverordening 
Participatiewet IOAW, IOAZ 2015 

3 Verordening loonkostensubsidie 
Participatiewet 2015 
 

2. De raad voor te stellen In te stemmen met 
het vaststellen van: 

1 Re-integratieverordening 
Participatiewet 2018 

2 Afstemmingsverordening 
Participatiewet IOAW, IOAZ 2018 

3 Verordening loonkostensubsidie 
Participatiewet 2018 

   

2018-020187 
MO/anjuli 

Aanwijzing van Studio 040 als lokale 
publieke media-instelling voor Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo en Waalre 
 
Op 19 april 2018 heeft u besloten om in te 
stemmen met de vorming van één stichting en 
één Programmabeleidbepalend Orgaan voor de 
lokale omroep Eindhoven, Geldrop-Mierlo en 
Waalre. De gemeenteraad is hierover 
vervolgens geïnformeerd via een 
raadsinformatiebrief. Aangekondigd is dat 
Studio 040 een nieuwe zendmachtiging nodig 
heeft waarvoor het Commissariaat voor de 
Media de drie gemeenteraden zal vragen om 
een advies uit te brengen. Het Commissariaat 
heeft op 14 juni 2018 gevraagd om voor 18 
oktober a.s. het advies toe te sturen. 

Het college besluit de raad middels het 
raadsvoorstel, via de commissie 
Duurzaamheid, voor te stellen om een positief 
advies uit te brengen aan het Commissariaat 
voor de Media over de aanvraag van Studio 
040 om de lokale omroep voor Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo en Waalre te worden. 

   

2018-020267 
OS/jamans 

Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2019 - 
2022 
 
Door de regioburgemeester Oost-Brabant, de 
heer Jorritsma, is het ontwerp van het 
Regionaal Veiligheidsplan 2019 – 2022 naar de 
38 burgemeesters gestuurd. 
In het RVP worden de gezamenlijke 
strategische thema’ s voor de regio voor de 
periode 2019–2022 benoemd: 
- Veilige woon- en leefomgeving; 
- Ondermijnende criminaliteit; 
- Maatschappelijke onrust, radicalisering en 

Het college besluit het raadsvoorstel ter 
oordeelsvorming te agenderen voor de 
vergadering van de commissie AZ op 18 
september en ter besluitvorming te agenderen 
voor de gemeenteraad van 1 oktober. 



  

 blad 4 van 5 

polarisatie; 
- Cybercrime en cybersecurity. 
Met het benoemen van deze strategische 
thema’s is bewust gekozen voor een beperkt 
aantal regionale prioriteiten en blijft ruimte 
beschikbaar om flexibel in te kunnen spelen op 
actuele problemen of urgente situaties, indien 
die zich de komende vier jaar voordoen. 
Daarnaast worden er in de veiligheidsplannen 
van de gemeenten en/of basisteams nog 
andere prioritaire thema’ s benoemd die lokale 
prioriteit hebben en daarmee de benodigde 
inzet krijgen van de veiligheidspartners op 
lokaal of op basisteamniveau. Eenmaal per vier 
jaar moet conform artikel 39.1 van de Politiewet 
2012 het Regionaal Veiligheidsplan vastgesteld 
worden door de burgemeesters in het gebied 
(Oost-Brabant) en de Hoofdofficier van Justitie. 

   

2018-012423 
OS/yvviss 

Beslissing op bezwaar 
 
Op 18 april 2018 ontving u een bezwaarschrift 
gericht tegen uw besluit van 19 maart 2018 
(verzonden 20 maart 2018) om een 
omgevingsvergunning te verlenen voor het 
geheel vernieuwen van een bijgebouw en het 
tijdelijk bewonen hiervan aan de Loeswijk 16 in 
Mierlo. Op 9 juli 2018 heeft de commissie 
bewaarschriften het bezwaarschrift behandeld 
en zijn reclamanten en uw college in de 
gelegenheid gesteld gehoord te worden. Van de 
hoorzitting is verslag gemaakt. 
  

Het college besluit het bezwaar op het 
onderdeel tijdelijke bewoning ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren en ten aanzien van de 
tijdelijke omgevingsvergunning bouwen het 
bestreden besluit conform verweerschrift te 
herroepen. 

   

2018-013286 
OS/yvviss 

Beslissing op bezwaar 
 
Op 29 januari 2018 heeft Holla Advocaten het 
college verzocht om persoonsgegevens uit de 
Basisregistratie Personen (BRP) van 
reclamante. Bij beschikking van 12 maart 2018 
heeft u besloten de gevraagde gegevens aan 
Holla Advocaten te verstrekken. Tegen dit 
besluit heeft reclamante tijdig een 
bezwaarschrift ingediend. Het bezwaarschrift is 
door u in handen gesteld van de commissie 
voor bezwaarschriften (hierna te noemen: 
commissie). Op 9 juli 2018 heeft de commissie 
het bezwaarschrift behandeld en zijn 
reclamante en uw college in de gelegenheid 
gesteld te worden gehoord. Van de hoorzitting 
is verslag gemaakt 

Het college besluit het bezwaarschrift 
ontvankelijk en gegrond te verklaren. 
  

   

2018-005271 
OS/wigebo 

Bouwen aan het Samenwerkingsakkoord 
2019-2022 Metropoolregio 
 
De Stuurgroep Update Metropoolregio heeft de 
notitie "Bouwstenen voor een effectieve 

Het college besluit het raadsvoorstel vast te 
stellen. 
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samenwerking" aangeboden aan de 
gemeenteraden en colleges van de 
deelnemende gemeenten. Gevraagd wordt om 
voor 1 oktober te reageren op de notitie, zodat 
deze reacties kunnen worden meegenomen in 
het eerste concept van het 
Samenwerkingsakkoord 2019-2022. 

   

 "Keek op de week"  

   

2018-024996 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 21 
augustus 2018 
 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2018-024996 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 21 augustus 2018 
 

 

   

 Sluiting  

   

 


