
 

Besluitenlijst College van B&W GM - Gemeente Geldrop-Mierlo 

Datum 15-09-2020 

 

  

1 

 

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 september 2020 

Besluit 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
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RIB evaluatie REnesciense 

De commissie Ruimte heeft de wethouder afval verzocht om een evaluatie van 

het project Renescience. Cure heeft een inhoudelijke evaluatie, waaruit het 

besluit om te stoppen met Renescience blijkt. Daarnaast wil de raad een 

procesmatige evaluatie. Met deze documenten kan de commissie ook het 

gemeentelijke proces evalueren. 

Deze evaluatie willen we door middel van deze raadsinformatiebrief agenderen 

voor de commissie Ruimte van 5 okt 2020. 

 

Besluit 

College besluit aan de hand van een commissienotitie de evaluatie van het 

Renescience proces met de commissie te bespreken. 

Het college ondersteunt de evaluatie zoals die is opgesteld door Cure. 
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Beleidsvisie (grootschalige) zonneparken en windmolens 

De opgave voor opwekking van duurzame energie is dusdanig groot dat er in 

Geldrop-Mierlo naast zonnepanelen op daken ook grootschalige 

grondgebonden zonneparken en windenergie nodig zullen zijn. Bijgaande 

beleidsvisie vormt een afwegingskader om initiatieven voor grootschalige 

zonneparken en windmolens in de gemeente op te toetsen. Bovendien is op 

grond van de provinciale Interim Omgevingsvisie een beleidsvisie voor 

grootschalige zonneparken nodig om medewerking aan initiatieven te kunnen 

verlenen. 

 

Besluit 

Het college besluit: 

1. De Beleidsvisie (grootschalige) zonneparken en windmolens vast te stellen. 

2. Een tranche van 30 hectare open te stellen voor het indienen van voorstellen 

voor zonneparken gedurende een maand na publicatie. 

3. Het college het beleid te laten verlengen met openstellen van een volgende 

tranche van zonneparken tot 30 hectare als er geen wezenlijke wijzigingen van 

het beleid nodig zijn. 
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Aanpassing lijst categorieen VVGB 

Op 14 juli 2020 heeft uw college in principe ingestemd met het plan van de 

familie Verhoeven om een 14ha groot zonnepark aan te leggen nabij het 

perceel Broekstraat 79-83 in Mierlo. Hiervoor is nu een omgevingsvergunning 

ingediend. Medewerking is mogelijk via het doorlopen van een uitgebreide 

afwijkingsprocedure. Formeel is hier een verklaring van geen bedenkingen 

(VVGB) van de raad voor nodig, maar gelet op de tijdsdruk van het project en 

de financiële haalbaarheid wordt voorgesteld de raad te vragen om te besluiten 

dat voor de aanleg van zonneparken geen verklaring van geen bedenkingen 

nodig is. Hiervoor moet de bestaande lijst van categorieën VVGB worden 

aangevuld met een extra artikel. 

 

Besluit 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het doorlopen van een uitgebreide afwijkingsprocedure 

voor de aanleg van een 14 ha groot zonnepark op de agrarische percelen bij 

het perceel Broekstraat 79-83 in Mierlo, met een instandhoudingstermijn van 

maximaal 25 jaar; 

2. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel om in aanvulling op het 

raadsbesluit van d.d. 16- 12-2019 inzake ‘Aanwijzing categorieën artikel 

6.5.lid 3 Besluit omgevingsrecht’ de aanleg van zonneparken als toe te voegen 

aan artikel 2 van de lijst van categorieën van gevallen van aanvragen om een 

omgevingsvergunning, waardoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig 

is; 

 

5 

 

Invoeringsstrategie Omgevingswet 

Gemeente Geldrop-Mierlo is bezig met de voorbereiding op de invoering van 

de Omgevingswet. Dit voorstel met bijlagen is opgesteld om tot een gedeelde 

ambitie te komen betreffende de invoeringsstrategie, de planning op 

hoofdlijnen en inzicht te geven in de kosten. Aan de hand hiervan zal gewerkt 

worden aan de instrumenten en organisatieveranderingen die benodigd zijn 

om de mogelijkheden onder de Omgevingswet ten volle te kunnen benutten op 

een wijze die past bij de ambities van de gemeente Geldrop-Mierlo. 

 

Besluit 

Het college besluit: 

1. De invoeringsstrategie ter besluitvorming voor te leggen aan de raad; 

2. De raad te informeren over de lijst minimale acties en de daaruit 

voortvloeiende planning bestuurlijke besluitvorming. 
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Vaststellen visie op de supermarktstructuur 

In 2019 is de toezegging gedaan om de supermarktvisie te herzien. 

Hiervoor hebben we BRO gevraagd een nieuw advies uit te brengen over de 

supermarktstructuur in de gemeente Geldrop-Mierlo. In de bijlage treft u de 

visie op de supermarktstructuur van BRO aan. 

We vragen u in te stemmen met de uitgangspunten van het rapport en daarmee 

een visie op de supermarktstructuur voor de komende jaren vast te stellen. 

 

Uitgangspunten visie op de supermarktstructuur: 

- Geen ruimte voor extra supermarkten 

- Geen vestiging van supermarkten op locaties buiten de bestaande 

overeengekomen structuur. 

- De achterblijvende locatie van de Lidl in de Coevering alleen beschikbaar 

stellen voor verplaatsing van een supermarkt die momenteel al in Geldrop 

gevestigd is. Indien dat gebeurt dan de volgende achterblijvende locatie 

opheffen als supermarkt-locatie. 

 

Besluit 

Het college besluit de visie op de supermarktstructuur vast te stellen. 
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Toetreding gemeente Veldhoven tot inkoopsamenwerking een 10 voor de 

jeugd 

De gemeente Veldhoven wil toetreden tot de inkoopsamenwerking ‘Een 10 

voor de jeugd’. 

Deze aansluiting zorgt voor versterking van de inkooporganisatie en daling van 

de kosten. 

De gevolgen van de coronacrisis en de toetreding van de gemeente Veldhoven 

worden verwerkt in de begroting 2021 die eind dit jaar aan het college wordt 

voorgelegd. 

 

Besluit 

Het college besluit: 

 

1. In te stemmen met de toetreding van de gemeente Veldhoven tot 

inkoopregio ‘Een 10 voor de jeugd' met ingang van 1 januari 2021. 

2. In te stemmen met de uitgangspunten voor een herverdeling van de 

capaciteit en financiën. 
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Beslissing op klacht - niet adequaat reageren op melding illegale situatie 

Op 1 februari 2020 ontving het college de (schriftelijke) klacht van mevrouw 

over niet-kloppende toezeggingen en het uitblijven van een reactie inzake een 

door mevrouw gedane melding van een illegaal dakterras. 

 

Besluit 

Het college besluit de klacht ontvankelijk en gegrond te verklaren. 
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Beslissing op klacht - handelen medewerkster CMD (Samenleving) 

Op 13 januari 2020 ontving het college de (schriftelijke) klacht van de heer 

over het handelen van een medewerkster van de afdeling CMD (Samenleving). 

 

Besluit 

Het college besluit de klacht ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
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Beslissing op klacht - niet tijdig ontvangen post 

Op 13 maart 2020 ontving het college de (schriftelijke) klacht van mevrouw 

A.A.H. de Tollenaer over het niet-tijdig ontvangen van post op het 

gemeentelijk postadres. 

 

Besluit 

Het college besluit de klacht ontvankelijk en ongegrond verklaren. 
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Beantwoording vragen GroenLinks feest in tijden van corona-sociale 

ongelijkheid (240820) 

GroenLinks heeft vragen gesteld over de zienswijze van uw college op sociale 

ongelijkheid in coronatijd en de mogelijkheden daar iets aan te doen. De 

mogelijkheid om bijzondere bijstand te verstrekken voor het vieren van 

(bijzondere) feestjes in horecagelegenheden is er niet. Er kan nu niet tegemoet 

worden gekomen aan de vraag om in gesprek te gaan met 

particuliere/commerciële aanbieders om tot feestgelegenheden te komen die 

ook voor burgers met een kleine beurs betaalbaar zouden zijn. De ambtelijke 

capaciteit wordt namelijk ingezet op de projecten die prioriteit hebben, 

namelijk de Taskforce Sociaal Domein als ook de acties vanuit de visie en 

strategie Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden. Wel blijven we de gevolgen van de 

coronacrisis monitoren en denken we samen partners samen als het 

Armoedeplatform en CPM na over de bejegening van mensen met een kleine 

beurs en passende maatregelen. Wij verwachten namelijk dat de gevolgen in 

het eerste en tweede kwartaal van 2021 voelbaar worden. 
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Besluit 

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording vragen GroenLinks 

betreft feest in tijden van corona-sociale ongelijkheid. 
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Zienswijze toekomst RHCe 

Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven heeft op 25 juni 2020 een 

ontwerpbrief gestuurd aan de raden van de aangesloten gemeenten. Zij stellen 

voor om de taken ongewijzigd voort te zetten. Daarnaast stellen zij voor om de 

advisering aan de gemeenten te intensiveren en nauwer samen te werken met 

zusterinstellingen. Het college stelt aan de raad voor om geen zienswijze in te 

dienen op de ontwerpbrief. 

 

Besluit 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de inhoud van de ontwerpbrief; 

2. Aan de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen. 
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Keek op de week 
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Overzicht representatie vanaf 15 september 2020 

Het overzicht representatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 

Besluit 

Het overzicht representatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 
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Onderzoek naar Community Platformen 

Sinds 2016 wordt uitvoering gegeven aan OnsPlatform.tv, een community 

platform waar inwoners en organisaties kosteloos een eigen community 

kunnen aanmaken en beheren. In 2019 is OnsPlatform.tv geëvalueerd en als 

gevolg van deze evaluatie heeft de gemeenteraad het college verzocht om 

samen met gebruikers onderzoek te doen naar de beste oplossing voor digitale 

community-building. 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd en door middel van dit voorstel wordt u 

geïnformeerd over de uitkomsten. Daarnaast wordt door middel van het 

bijgevoegde raadsvoorstel een advies gegeven voor vervolg. 

 

Besluit 

Het college besluit: 

 

1. Kennis nemen van het bijgevoegde onderzoeksrapport ‘Community 
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platformen’. 

2. Instemmen met het bijgevoegd raadsvoorstel en dit voorstel door te 

geleiden naar de raad, zijnde: 

a. Instemmen met het voortzetten van de subsidiering van OnsPlatform.tv voor 

de duur van een half jaar (tot juli 2021) en deze periode te gebruiken als 

overgangsjaar naar een nieuw platform per 1 juli 2021. 

b. Instemmen om in samenspraak met de zeven huidige gesubsidieerde 

partijen (‘T Saam, Scc Hofdael, Coevering50, Plein6G, wijkvereniging Den 

Akert, wijkvereniging Braakhuizen-Zuid en buurtvereniging Hulst-Skandia) te 

besluiten welk van de aanbevolen platformen (BUURbook en Mijnbuurtje) in 

Geldrop – Mierlo vanaf juli 2021 operationeel zal zijn. 

c. OnsPlatform.tv voor de eerste zes maanden in het jaar 2021 een subsidie toe 

te kennen van 24.438,-- inclusief indexering en migratie van data en deze 

kosten te dekken vanuit de post ‘Openbare Gezondheidszorg’ (FCL: 6710000 / 

ECL 43600). 

d. Instemmen met de kosten voor het nieuwe platform te dekken vanuit de 

post ‘Openbare Gezondheidszorg’ (FCL 6710000 / ECL 43600). 

 

 


