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11:30uur: presentatie St. Villagemarketing thema Verweeft en Vermaakt 

Giel Kantelberg: presentatie t.b.v. meenemen in thema Verweeft en Vermaakt; 

op 12 oktober presentatie thema-avond in de raad. 
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Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15-09-2020 

 

Besluit 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
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Art. 38 vragen factie DGG inzake wateroverlast 

Door de fractie van DGG zijn vragen gesteld inzake de aanpak van 

regenwateroverlast. 

 

Besluit 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie DGG 

inzake de aanpak van regenwateroverlast; 

2. Deze door te leiden naar de raad. 
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Aangaan intentieovereenkomst postcoderoosproject 

De gemeente Geldrop-Mierlo wil samen met Morgen Groene Energie 

onderzoeken of het mogelijk is een postcoderoosproject in Geldrop-Mierlo op 

te starten. Gekeken wordt of het dak van sporthal de Coevering hiervoor 

gebruikt kan worden. Deze adviesnota strekt tot het aangaan van een 

intentieovereenkomst waarin is opgenomen op basis van welke uitgangspunten 

de samenwerking met Morgen Groene Energie vorm kan krijgen. 

 

Besluit 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de intentie om het dak van sporthal de Coevering 

beschikbaar te stellen voor een postcoderoosproject 

2. De intentieovereenkomst aan te gaan conform bijgaand concept. 

 

 

 



 

 

4 

 

Beantwoording art 38 Vragen RHCe 

Op 26 juni 2020 ontvingen wij vragen ex artikel 38 RvO van de fractie SAMEN 

over het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en de bijbehorende kosten. 

 

Besluit 

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de vragen van 

SAMEN en deze door te geleiden naar de raad. 
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Beantwoording raadsvragen SAMEN over samenwerking met Meld Misdaad 

Anoniem (M.) 

Fractie SAMEN heeft aan het college gevraagd of de gemeente Geldrop-Mierlo, 

net als recent de Peellandgemeenten, ook een samenwerking met Meld 

Misdaad Anoniem heeft georganiseerd. Wanneer dat niet het geval is, wordt 

gevraagd of deze samenwerking mogelijk iets voor de gemeente zou zijn. 

 

In de reactie wordt aangegeven dat deze samenwerking met M. er (nog) niet is. 

Aangegeven wordt dat over een dergelijke samenwerking met stichting M. in 

het verleden herhaaldelijk is gesproken maar dat de Dommelstroomgemeenten 

vooralsnog niet hebben gekozen voor de samenwerking met M. Verder wordt 

in de reactie toegelicht waarom daar niet voor gekozen werd en welke 

ontwikkelingen er recent zijn geweest. 

 

De vraag van fractie SAMEN is wel aanleiding om een mogelijke samenwerking 

met M. opnieuw te heroverwegen, zeker gelet op nieuwe ontwikkelingen. 

 

Besluit 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met bijgevoegde concept-beantwoording op de vragen van 

de fractie SAMEN; 

2. Beantwoording via de griffie toe te sturen aan de raadsleden. 
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Beslissing op bezwaar - verkeersbesluit 30 kmu zone Burgemeester 

Termeerstraat 

Op 6 maart 2020 is een verkeersbesluit genomen om in een gedeelte van de 

Burgemeester Termeerstraat een 30 km/u-zone in te voeren. Tegen dit besluit 

zijn twee bezwaren ontvangen. Deze adviesnota handelt over de beslissing op 

die bezwaren. 

 

Besluit 

Het college besluit: 

1. Het bezwaar van Goorts & Coppens Advocaten namens de heer P. van 



 

 

Gennip niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. Het verzoek om tegemoetkoming van de door bezwaarmaker P. van Gennip 

gemaakte kosten in bezwaar af te wijzen omdat geen sprake is van een 

herroeping van het bestreden besluit als gevolg van een aan het 

bestuursorgaan te wijzen onrechtmatigheid als bedoeld in artikel 7:15 lid 2 van 

de Awb; 

3. Het bezwaar van de heer J.J.C.J. van Gennip niet-ontvankelijk te verklaren. 
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1. Beslissing op bezwaar - kennelijk niet-ontvankelijk omgevingsvergunning 

NH Hotel 

Per digitaal formulier is door C.M. van de D. op 17 juli 2020 bezwaar gemaakt 

tegen het besluit van het college van 9 juli 2020, verzonden 15 juli 2020, 

waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het afwijken van het 

gebruik van het pand aan de Bogardeind 219 (het NH-hotel). Omdat sprake is 

van een niet herstelde formele tekortkoming wordt hierbij beslist op dit 

bezwaar vooruitlopend op de inhoudelijke behandeling van andere bezwaren 

tegen hetzelfde besluit. 

 

Besluit 

Het college besluit het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. 
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2. Beslissing op bezwaar - kennelijk niet-ontvankelijk omgevingsvergunning 

NH Hotel 

Per digitaal formulier is door A.M. Orlando op 17 juli 2020 bezwaar gemaakt 

tegen het besluit van het college van 9 juli 2020, verzonden 15 juli 2020, 

waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het afwijken van het 

gebruik van het pand aan de Bogardeind 219 (het NH-hotel). Omdat sprake is 

van een niet herstelde formele tekortkoming wordt hierbij beslist op dit 

bezwaar vooruitlopend op de inhoudelijke behandeling van andere bezwaren 

tegen hetzelfde besluit. 

 

Besluit 

Het college besluit het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren. 
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3. Beslissing op bezwaar - kennelijk niet-ontvankelijk omgevingsvergunning 

NH Hotel 

Bij brief van 26 augustus 2020 (ontvangen 27 augustus 2020) heeft 

Wijkvereniging Den Akert bezwaar gemaakt tegen het besluit van het college 

van 9 juli 2020, verzonden 15 juli 2020, waarbij een omgevingsvergunning is 

verleend voor het afwijken van het gebruik van het pand aan de Bogardeind 

219 (het NH-hotel). Omdat sprake is van een niet herstelde formele 



 

 

tekortkoming wordt hierbij beslist op dit bezwaar vooruitlopend op de 

inhoudelijke behandeling van andere bezwaren tegen hetzelfde besluit. 

 

Besluit 

Het college besluit het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren. 
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Concept-agenda Overleg college en St. Landgoed Kasteel Geldrop 29-09-2020 

Ingebracht door Frans van Ravenstein (iov Nick) t.b.v. het overleg van college 

met St. Landgoed Kasteel Geldrop dat op 29 september plaatsvindt. 
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Zienswijze toekomst RHCE 

Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) heeft op 25 juni 2020 een 

ontwerpbrief gestuurd aan de raden van de aangesloten gemeenten. Wij 

kunnen ons vinden in de formulering waarbij de uitvoering en de toekomstige 

ontwikkelingen van deze taken worden geschetst. Uit voorliggende 

ontwerpbrief blijkt dat het RHCe onderdeel uit blijft maken van de 

Metropoolregio Eindhoven. Dat gaat in tegen het beeld dat bij het vaststellen 

van het Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 is geschapen en mogelijk ook 

tegen de hiermee samenhangende besluitvorming. Dit moet desgewenst 

worden aangepast en daarom stellen wij voor een zienswijze in te dienen. 

 

Besluit 

Het college besluit: 

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

2. Aan de raad voor te stellen om de bijgevoegde zienswijze in te dienen. 

3. Hiermede wordt het collegebesluit van dinsdag 15 september ingetrokken. 
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Keek op de week 
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Uitnodigingen, te bespreken in B&W-vergadering d.d. 22 september 2020 
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Overzicht representatie vanaf 22 september 2020 

 

17 Rondvraag 

 


