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Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 september 2020 

 

De besluitenlijst d.d. 22 september 2020 wordt conform vastgesteld. 
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Vaststelling Jaarverslag Vergunningen Geldrop-Mierlo 

In het Besluit omgevingsrecht is vastgelegd dat het bestuursorgaan jaarlijks 

evalueert of de in het uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten zijn 

uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het 

bereiken van de gestelde doelen. 

In dit ‘Jaarverslag Geldrop-Mierlo 2019’ is deze evaluatie vastgelegd. De 

evaluatie heeft plaatsgevonden op basis van het meest recent vastgestelde 

vergunningenbeleid. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het ‘Jaarverslag Vergunningen Geldrop-Mierlo 2019’ 

2. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief hierover te 

informeren. 

3. De provincie Noord-Brabant door middel van bijgevoegde brief hierover te 

informeren. 
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Raadsinformatiebrief notitie Biodiversiteit 

Op 3 september 2019 is de notitie Biodiversiteit door het college vastgesteld. 

In het besluit was destijds opgenomen dat de notitie ter kennisname in de 

commissie Duurzaamheid zou worden ingebracht. Aangezien de samenstelling 

van de commissies inmiddels is gewijzigd, stellen wij voor de notitie door te 

leiden naar de raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief over de notitie biodiversiteit. 
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2. De notitie met de raadsinformatiebrief ter kennisname in te brengen in de 

raad. 

3. De notitie ter kennisname in te brengen in het Platform Duurzaam. 
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Pilot buitengebied 

De VVD-fractie heeft op 31 augustus 2020 vragen gesteld (ex. Artikel 38 RvO) 

inzake een mogelijke pilot voor een agrarisch bedrijf in het buitengebied, 

vooruitlopend op de uitgestelde invoering van de omgevingswet. Naast het 

gegeven dat we als gemeente nog heel veel moeten doen om klaar te zijn voor 

de nu voorziene invoering van de omgevingswet per 1 januari 2022 wordt het 

ook vanuit kostenoverwegingen, beschikbare ambtelijke capaciteit en de 

verwachte beperkte meerwaarde ongewenst gezien om een dergelijke pilot op 

te starten. Het huidige bestemmingsplan Buitengebied biedt nu ook al de 

nodige ruimte voor agrarische bedrijven om (recreatieve) nevenactiviteiten te 

ontwikkelen. 

 

Het college besluit in te stemmen met concept beantwoording ex artikel 38 

RvO-vragen VVD-fractie inzake ‘Pilot buitengebied’. 
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Beantwoording vragen D66 Jaarstukken 2019, Voortgangsrapportage 2020 en 

zienswijze begroting 2021 Cure 

Door de D66-fractie zijn een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op 

de Jaarrekening 2019, de Voortgangsrapportage 2020 en de zienswijze 

Begroting 2021 van Cure. Deze vragen zijn beantwoord in overleg met Cure en 

met de adviseur van de Stoutgroep. De fractie heeft gevraagd om deze vragen 

en antwoorden te bespreken in de commissie Ruimte van 5 oktober. 

 

Het college besluit om in te stemmen met de antwoorden en deze via de griffie 

te verspreiden zodat deze in de commissie Ruimte van 5 oktober besproken 

kunnen worden. 
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Vervolgvragen SAMEN over kermis 

Bij deze de antwoorden op de vervolgvragen over de kermis van de partij 

SAMEN. Binnen het monitoringsteam onder aanvoering van de burgemeester 

zijn de vragen uitvoerig besproken. Wij denken dat dit de beste en oprechte 

antwoorden zijn. 

 

Het college besluit akkoord te gaan met de antwoorden op de vragen van 

SAMEN. 
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Woningbouwimpuls 

De gemeenteraden van het Stedelijk Gebied Eindhoven (verder: SGE) zijn eerder 

via een gezamenlijke raadsinformatiebrief geïnformeerd over het indienen van 

6 projecten voor de Woningbouwimpuls vanuit het SGE. Middels bijgaande 
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raadsinformatiebrief worden alle negen gemeenteraden geïnformeerd over de 

resultaten van de eerste tranche van de Woningbouwimpuls. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief; 

2. Raadsinformatiebrief door te sturen naar de gemeenteraad. 
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Schriftelijke vragen GroenLinks mbt straatnamen 

Groen Links wil graag meer diversiteit in straatnamen in onze gemeente. 

Daarvoor hebben ze onderzoek gedaan, doen een voorstel en hebben vragen. 

 

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

Groen Links mbt straatnamen. 
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Gunningsadvies Sloop Strabrecht 

Het inkooptraject voor de sloop van het Strabrechtcollege is doorlopen en een 

laagste inschrijver is 

bekend. Bij deze het advies om de sloop te gunnen aan de laagste inschrijver. 

 

Het college besluit in te stemmen met gunning van de Sloop Strabrecht College 

aan Heezen Sloopwerken BV 
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Evaluatie Senzer kennisnemen van proces besluitvorming 

Bij de start van de GR Atlant de Peel (Senzer) in 2016 werd bepaald dat er na 3 

jaar functioneren een evaluatie zou plaatsvinden. Deze evaluatie vond eind 

2019 plaats en het eindrapport is op 15 april 2020 door het Algemeen Bestuur 

van Senzer vastgesteld. Bij die gelegenheid is afgesproken dat de 

besluitvorming over (de consequenties van) de evaluatie in het najaar van 2020 

zou plaatsvinden. 

Bijgaande brief geeft inzicht in de door het Algemeen Bestuur van Senzer 

voorgestelde procedure voor vaststelling van de evaluatie. Kernpunten zijn: 

1. Het voeren van een “positioneringsdiscussie” in de gemeenteraden van de 

aangesloten gemeenten; 

2. Het uitwerken van de Governance in een bestuurlijke werkgroep; 

3. Het formuleren van toekomstbestendige financieringsafspraken in een 

ambtelijke werkgroep (het Krachtteam). 

Ter voorbereiding hierop organiseert het algemeen bestuur van Senzer een 

informatiebijeenkomst voor alle raadsleden van de GR gemeenten circa eind 

oktober, begin november 2020. 

 

 

Het college besluit: 
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1. Kennis te nemen van de door het Algemeen Bestuur van Senzer voorgestelde 

besluitvormingsprocedure voor de evaluatie van de GR Senzer; 

2. Actief deel te nemen aan de voorgestelde processtappen door middel van 

het afvaardigen van deelnemers (bestuurders) die desgevraagd namens 

Geldrop-Mierlo zitting zullen nemen in de bestuurlijke werkgroep Governance. 
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Beantwoording Vragen GLDGGVVD over slachthuis Geldrop  

Afgelopen zomer zijn er door fracties al verschillende keren vragen gesteld 

over het slachthuis in Geldrop. Met name de overlast is toegenomen en heeft 

voor veel klachten gezorgd. 

Omdat ondanks de toegenomen aandacht er nog geen verbetering is 

waargenomen vragen GL, DGG en VVD om uitleg. 

 

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

DGG en VVD over slachthuis Geldrop. 
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Actualisatie aanwijzingsbesluit toezichthouders team Veiligheid en 

Leefbaarheid in verband met uitvoering Noodverordening COVID-19 

In eerste instantie zijn 9 met name genoemde medewerkers van FeDa, Security 

Solutions uit Valkenswaard tot en met 1 oktober 2020 aangewezen als 

toezichthouder op de naleving van de Algemene plaatselijke verordening, de 

Drank- en horecaverordening en de Noodverordening COVID-19 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Aangezien de Covid-19 pandemie 

voorlopig voortduurt is het wenselijk om de aanwijzing om te zetten naar 

onbepaalde tijd. 

 

Het college besluit 9 met name genoemde medewerkers van FeDa, Security 

Solutions uit Valkenswaard, voor onbepaalde tijd aan te wijzen als 

toezichthouder zonder opsporingsbevoegdheid voor de naleving van de 

Algemene plaatselijke verordening, de Drank- en horecaverordening en de 

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. 
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Wijziging omvang dienstverlening Bureau inkopen en aanbestedingen Zuidoost 

Brabant 

De gemeente Geldrop-Mierlo is aangesloten bij de Stichting Bizob. Vastgesteld 

is dat het aantal dagen dat onze gemeente jaarlijks afneemt van Bizob ten 

behoeve van zowel de reguliere inkopen als op het vlak van contactbeheer- en 

management van het Sociaal Domein en daardoor structureel onvoldoende is. 

In deze adviesnota wordt hierop ingegaan. 

 

Het college besluit: 

1. Structureel verhogen van de afname van reguliere inkoopondersteuning 

door Stichting Bizob voor de uitvoering van reguliere inkoop- en 
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aanbestedingstaken met 42 dagen van 168 naar 210 dagen per kalenderjaar. 

2. In te stemmen met het structureel ophogen van het budget Sociaal Domein 

ten behoeve van 42 dagen contractbeheer- en management door Stichting 

Bizob. 

3. Zowel de reguliere ophoging (€ 27.132,-) als de kosten voor 

contractbeheer- en management sociaal domein (€ 27.132,-) (vooralsnog) ten 

laste laten komen van het begrotingssaldo. 
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Uitkomsten Septembercirculaire 2020 en gevolgen coronacrisis 

Vorige week is de Septembercirculaire verschenen. De gevolgen hiervan voor 

de algemene uitkering leest u terug in deze raadsinformatiebrief. 

Daarnaast heeft de wethouder in de commissie Algemene Zaken van 8 juni 

toegezegd om de raad vóór de begrotingsbehandeling te informeren over de 

gevolgen van de coronacrisis. Hier gaan wij in deze raadsinformatiebrief nader 

op in. 

 

Het college besluit in te stemmen met de raadsinformatiebrief. 
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DB Dienst Dommelvallei, agenda met stukken t.b.v. vergadering d.d. 6 oktober 

2020 

 

De stukken worden ter kennisgeving aangenomen. 
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Keek op de week 
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Overzicht representatie & Uitnodigingen, te bespreken in B&W-vergadering 

d.d. 29 september 2020 

 

Het overzicht representatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 
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Rondvraag 

 

 


