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2017-025126 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 29 augustus 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-024955 
RU/Phwout 

Afsluiting autoverkeer Korte Kerkstraat na herinrichting 
 
Landelijk zien wij een tendens waarbij afsluitingen van een 
winkelstraat met een verzinkbare paal (poller) in populariteit 
afneemt en steeds vaker wordt vervangen door 
camerahandhaving met kentekenherkenning. Omdat dit 
alternatief ook voor het Geldropse centrum interessant kan 
zijn, stellen wij voor om bij de komende herinrichting af te 
zien van het plaatsen van twee verzinkbare palen aan 
het begin en einde van de Korte Kerkstraat. Gelet op de 
landelijke ontwikkelingen, welke gaande zijn met betrekking 
tot de te volgen beleidsregels voor BOA’s bij 
camerahandhaving, stellen wij voor deze in eerste instantie 
af te wachten, voordat we een definitief besluit nemen 
omtrent camerahandhaving. Voor de korte termijn betekent 
dit dat we ons beperken tot het plaatsen van bebording G07 
(voetgangersgebied) ter ondersteuning van de nieuwe 
inrichting van de Korte Kerkstraat. Mocht dit leiden tot te veel 
misbruik/verkeersovertredingen, dan kunnen we in een later 
stadium alsnog overgaan op camerahandhaving. Het is de 
bedoeling om bij de komende werkzaamheden met 
betrekking tot de herinrichting wel de voorbereidende 
werkzaamheden voor camerahandhaving in het werk mee te 
nemen. Voorts wordt voorgesteld om de venstertijden voor 
bevoorrading in te perken, in overleg met bewoners en 
ondernemers. 

Het college besluit: 
 
1. Af te zien van het 
aanbrengen van een tweetal 
pollerinstallaties aan het begin 
en einde van de Korte 
Kerkstraat en vooralsnog te 
volstaan met het aanbrengen 
van G07-bebording,in 
aanvulling op de eerder 
vastgestelde herinrichting van 
de winkelstraat; 
2. De venstertijden voor 
bevoorrading in de Korte 
Kerkstraat op te heffen, mits 
daarvoor voldoende draagvlak 
bestaat bij bewoners en 
ondernemers; 
3. Bij (gebleken) onvoldoende 
draagvlak voor het geheel 
opheffen van de hiervoor 
genoemde venstertijden, deze 
terug te brengen naar de 
periode 9:00 tot11:00 uur. 
4. Het verkeersbesluit ten 
behoeve van het opheffen van 
de venstertijden voor 
bevoorrading, dan wel het 
terugbrengen van deze 
venstertijden ter hand te 
nemen. 
5. De voorbereiding voor 
camerahandhaving ter hand te 
nemen op het moment dat 
blijkt dat de nieuwe inrichting 
en aanwezige bebording 
onvoldoende soelaas biedt. 

   

2017-023084 
MO/Niraai 

Wijziging beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 
2016 
 
Met de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 zijn door de gemeente Geldrop-Mierlo 
de Verordening Maatschappelijke ondersteuning Geldrop-
Mierlo 2015 en de Beleidsregels Maatschappelíjke 
ondersteuning Dommelvalleí+ 2015 vastgesteld. ln 2016 zijn 
deze op enkele punten aangepast naar de beleidsregels 
2016. Uit jurisprudentie blijkt nu dat bijlage 3 "ondersteunen 
bij het huishouden" niet goed geformuleerd is ín de 
beleidsregels 2016. 

Het college besluit in te 
stemmen met de wijzigingen in 
de beleidsregels 
Maatschappelijke 
Ondersteuning 2016. 
 



   

2017-014077 
MO/Gekamm 

Doorstart GEMS, oprichting sportraad 
 
Sportkoepel GEMS heeft dit voorjaar aangekondigd een punt 
te zetten achter haar activiteiten. 
Naar aanleiding van deze mededeling is er met GEMS een 
discussie gevoerd over de positie en de rol van GEMS. De 
conclusie was dat in onze gemeente behoefte bestaat aan 
een onafhankelijk adviesorgaan op het terrein van sport en 
bewegen. GEMS kan worden omgevormd tot een dergelijk 
adviesorgaan. 
 
 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
omvormen van de bestaande 
sportkoepel GEMS tot een 
nieuwe sportraad. 
2. Hierbij te kiezen voor de 
structuur van een brede 
adviesraad, waarin een brede 
expertise en kennis op het 
terrein van gezondheid en 
sport is vertegenwoordigd. 
3. De huidige subsidie van 
GEMS te handhaven voor de 
nieuwe sportraad. Dit is een 
bedrag van € 3.740 per jaar. 

   

2017-021012 
OS/Yvviss 

Het bezwaarschrift van ZLTO gericht tegen het besluit 
van 6 juni 2017 (verzonden 8 juni 2017) inzake het 
verzoek om handhavend op te treden tegen de illegale 
situatie aan Eendenpoel 8 te Mierlo 
 
Bij besluit van 6 juni 2017 (verzonden I juni 2017) is het 
verzoek om handhavend op te treden tegen de illegale 
situatie aan Eendenpoel I te Mierlo gedeeltelijk gehonoreerd. 
Tegen vorengenoemd besluit heeft ZLTO tijdig een 
bezwaarschrift ingediend. Het bezwaarschrift is door het 
college in handen gesteld van de commissie voor 
bezwaarschriften (hierna te noemen: commissie). Op 14 
augustus 2017 heeft de commissie het bezwaarschrift 
behandeld en zijn reclamant en college in de gelegenheid 
gesteld te worden gehoord. Van de hoorzitting is verslag 
gemaakt. 

Het college besluit: 
 
1. Het bezwaarschrift 
ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren en het bestreden 
besluit in stand te houden. 
2. Het verzoek om vergoeding 
van de kosten in de 
bestuurlijke voorprocedure op 
grond van artikel 7:15 tweede 
lid van de Awb af te wijzen 
daar het bestreden besluit niet 
wordt herroepen wegens een 
aan het bestuursorgaan te 
wijten onrechtmatigheid. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 5 september 2017 
 
Afscheid burgemeester Jack Mikkers op woensdag 20 
september vanaf 15.45 uur in Theater De Schalm, Meiveld 3, 
Veldhoven. 
Burgemeester Link en wethouder Jeucken (eventueel) 
nemen de uitnodiging aan. 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


