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2019-046868 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College 
van B&W op 17 september 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2019-044219 
RU/roelem 

Groot onderhoud Dwarsstraat 
 
In het door uw college vastgestelde 
onderhoudsplan Wegen 2018-2019 is het 
groot onderhoud aan de Dwarsstraat 
opgenomen. In 2018 zijn wij gestart met de 
voorbereidingen voor dit project. Gedurende 
dit proces hebben we besloten om dit project 
te gebruiken als proefproject op het gebied 
van duurzaam en circulair inkopen. Hiermee 
geven wij invulling aan ons eigen beleid, 
vastgelegd in het Actieplan Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen.  

Het college besluit vooruitlopend op het 
vaststellen van de MJP 2020-2024 door de raad, 
te starten met voorbereiding en uitvoering van 
het werk. 

   

2019-045031 
RU/roelem 

Wijziging Onderhoudsplan wegen 2018-
2019 
 
Het Operationeel Onderhoudsplan wegen is 
een uitwerking van het Strategisch 
Beheerplan Wegen zoals door de raad is 
vast gesteld. Het omvat een lijst van 38 
wegen waarop groter of kleiner onderhoud 
moet worden gepleegd. Op dit moment is 
bijna de helft van deze werken gerealiseerd. 
Om redenen van uiteenlopende aard en 
nieuwe financiële inzichten is het plan op 
enkele punten heroverwogen. 

Het college besluit het gewijzigde Operationeel 
Onderhoudsplan wegen 2018-2019 vast te 
stellen. 

   

2019-045297 
RU/roelem 

Groot onderhoud Lungendonksebaan 
 
In het “Onderhoudsplan Wegen 2018-2019” 
is voorzien in onderhoud aan de 
Lungendonksebaan. Er is een plan 
uitgewerkt waarin de verhardingen worden 
vervangen en bermen versterkt. Hierbij 
nemen we ook het kruispunt met de 
Hogtsedijk mee. Er worden diverse 
maatregelen genomen om de 
verkeersveiligheid te verbeteren. 

Het college besluit het ontwerp voor het 
onderhoud aan de Lungendonksebaan vrij te 
geven voor inspraak. 

   



  

 blad 2 van 4 

2019-047741 
RU/phwout 

Herinrichting Mierloseweg 
 
In het activiteitenplan is de integrale 
herinrichting opgenomen van het kruispunt 
Mierloseweg/Johan Peijnenburgweg, 
inclusief de aansluiting Johan 
Peijnenburgweg/De Bleekvelden. Voorts is 
de herinrichting van het kruispunt 
Mierloseweg/Nuenenseweg in het 
activiteitenplan opgenomen, alsmede het 
wegvak Mierloseweg gelegen tussen deze 
kruispunten.Via het activiteitenplan is een 
krediet van € 1.050.000,- beschikbaar 
gesteld voor de herinrichting van het 
kruispunt Mierloseweg/Johan 
Peijnenburgweg en een krediet van € 
951.000,- voor het kruispunt 
Mierloseweg/Nuenenseweg. Ten slotte is in 
het GRP € 124.411,- beschikbaar gesteld 
voor rioleringswerkzaamheden. Het totale 
beschikbare krediet komt daarmee uit op € 
2.125.411,-. In dit voorstel wordt u gevraagd 
in te stemmen met het voorlopig ontwerp en 
dit vrij te geven voor de noodzakelijke 
inspraak. 

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met het voorlopig ontwerp 

voor de herinrichting van de Mierloseweg 
tussen de Kleine Dommel en Van der 
Puttstraat, d.d. 12-09-2019; 

2. Inn de commissie Ruimte een presentatie te 
geven over het voorlopig ontwerp. 

3. Na consultatie van de commissie het 
voorlopig ontwerp vrij te geven voor de 
inspraak. 

   

2019-046587 
RU/erderi 

Zonnepanelen op daken van scholen 
 
Voorgesteld wordt om scholen coaching aan 
te bieden om hen te ondersteunen bij  het 
realiseren van zonnepanelen op 
schooldaken. We faciliteren de scholen met 
het bekostigen van een deel van de 
begeleiding en van de cotieberekeningen.  

Het college besluit: 
  
1 Coaching aan scholen te bieden bij het 

realiseren van zonnepanelen. 
2 Via enkelvoudig onderhandse 

opdrachtverlening constructieberekeningen 
te laten maken en opdracht te geven voor 
begeleiding van de scholen. 

3 De kosten voor het laten opstellen van de 
constructieberekeningen komen geheel uit 
het duurzaamheidsbudget. De kosten voor 
de begeleiding worden voor maximaal 500 
euro per school ten laste gebracht van het 
duurzaamheidsbudget. 

   

2019-027801 
RU/roandr 

Aankoop waterloop tbv beheer wandelpad 
Bekelaar- t Sang 
 
In 2019 is er een nieuw wandelpad 
aangelegd tussen de Aspergehof en 
natuurgebied Sang en Goorkens, waarvoor 
eerder een gebruiksovereenkomst met 
Waterschap Aa en Maas is afgesloten. Het 
waterschap heeft nu aangegeven het beheer 
en onderhoud van de zijtak van de 
waterloop, waar het wandelpad deels langs 
loopt, af te stoten. Geldrop-Mierlo is 
gevraagd of zij het beheer en onderhoud van 
de waterloop willen overnemen, gelet op het 
belang dat de gemeente heeft bij het 
toegankelijk houden van het nieuwe 
wandelpad.  

Het college besluit in te stemmen met de 
aankoop van een gedeelte van het perceel 
kadastraal bekend gemeente Mierlo sectie K 
nummer 636, groot ca. 1655m² van het 
openbare wandelpad Bekelaar – ’t Sang van het 
Waterschap Aa en Maas voor de koopsom van 
 € 1,- kosten koper. 
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2016-018077 
RU/roandr 

Wonngbouw op locatie Broekstraat 58 
 
De voormalige varkenshouderij Broekstraat 
58 in Mierlo staat al langere tijd leeg. In 2017 
is door college van B&W aangegeven dat in 
ruil voor sloop stallen en beëindigen bedrijf 
maximaal twee ‘Ruimte-voor-Ruimte’-
woningen mogen worden gerealiseerd. Dit 
blijkt voor de initiatiefnemers financieel niet 
haalbaar vanwege de hoge 
asbestsaneringskosten. Er is nu een nieuw 
plan ingediend voor drie ‘Ruimte-voor-
Ruimte’-woningen. Dit plan voldoet verder 
aan de eerder aangegeven kaders, zoals 
stedenbouwkundig acceptabel, buiten 
beschermd dorpsgezicht ’t Broek en buiten 
geurcirkel van de omliggende agrarische 
bedrijven. 

Het college besluit: 
 
1 In principe in te stemmen met de bouw van 

drie Ruimte-voor-Ruimte woningen op de 
locatie Broekstraat 58 in Mierlo, zodat er na 
sloop van de bestaande bedrijfswoning en 
bestaande stallen in totaal vier woningen 
gerealiseerd worden; 

2 Hiervoor zal ontwikkelaar zelf twee ‘Ruimte-
voor-Ruimte’-titels verwerven op de locatie 
en zal er één Ruimte-voor-Ruimte-bouwtitel 
worden aangekocht; 

3 In vervolgtraject worden hiervoor nadere 
randvoorwaarden vastgesteld in een 
anterieure overeenkomst en daarna tevens 
de benodigde bestemmingsplanprocedure 
op te starten. 

   

2018-028389 
RU/anschi 

Vaststellen datum inwerkingtreding 
Beleidsregels ontheffing berijden 
voetgangersgebied centrum Geldrop 
 
Op 13 augustus 2019 heeft het college 
ingestemd met de ‘Beleidsregels ontheffing 
berijden voetgangersgebied centrum 
Geldrop’. Deze beleidsregels zijn opgesteld 
naar aanleiding van de geplande invoering 
van camerahandhaving in het centrum van 
Geldrop. Ten tijde van de vaststelling van de 
beleidsregels was nog onduidelijk wanneer 
er gestart zou worden met 
camerahandhaving. De inwerkingtreding van 
de beleidsregels is daarom tot nader order 
uitgesteld. 
Inmiddels is bekend dat 1 november 2019 de 
beoogde invoeringsdatum van 
camerahandhaving is. Dit betekent dat er nu 
ook een besluit genomen kan en moet 
worden over de datum van inwerkingtreding 
van de genoemde beleidsregels. Om tijdig te 
kunnen starten met het beoordelen van 
ontheffingsaanvragen voor het berijden van 
het voetgangersgebied, is het noodzakelijk 
dat de beleidsregels reeds enkele weken 
vóór de feitelijke invoering van 
cameratoezicht in werking treden 

Het college besluit: 
 

• te bepalen dat de ‘Beleidsregels ontheffing 
berijden voetgangersgebied centrum 
Geldrop’ in werking treden met ingang van 4 
oktober 2019; 

• te bepalen dat, indien de editie van 
weekblad Middenstandsbelangen waarin 
kennisgeving wordt gedaan van de 
‘Beleidsregels ontheffing berijden 
voetgangersgebied centrum Geldrop’ wordt 
uitgegeven na 3 oktober 2019, de 
beleidsregels in werking treden met ingang 
van de dag na de datum van uitgifte van 
deze editie van Middenstandsbelangen, en 
terugwerken tot en met 4 oktober 2019. 

   

2018-008313 
MO/fakler 

Voortgang vertrouwensexperiment 
 
Onderliggende raadsinformatiebrief doet 
verslag van de voortgang van het 
vertrouwensexperiment in de gemeente 
Geldrop-Mierlo. Tevens wordt bij deze 
raadsinformatiebrief de eerste 
tussenrapportage van het 

Het college besluit tijdens de commissie 
samenleving een presentatie te houden over de 
stand van zaken van het vertrouwensexperiment 
en het vervolg 



  

 blad 4 van 4 

vertrouwensexperiment van de Universiteit 
van Tilburg aangeboden. 

   

2019-046611 
MO/niraai 

Ongevraagd advies Wmo-raad in het 
kader van inclusiebeleid 
 
De Wmo-raad kan het college gevraagd en 
ongevraagd advies geven. De Wmo-raad 
heeft zich ten doel gesteld het inclusiebeleid 
van de gemeente Geldrop-Mierlo te gaan 
volgen. Vanuit deze rol richten zij zich op de 
toegankelijkheid van evenementen voor 
mensen met een beperking. Hiertoe hebben 
zij een advies ingediend waar wij als 
gemeente op moeten reageren. 

Het college besluit: 
 
1 Het ongevraagd advies van de Wmo-raad in 

het kader van inclusiebeleid voor 
kennisgeving aan te nemen. 

2 De voorschriften voor een 
evenementenvergunning niet aan te passen, 
nu in de voorwaarden voor een 
evenementenvergunning hierin al is 
voorzien. 

   

2019-047429 
evlage 

Aanwijzingsbesluit Functionaris 
Gegevensbescherming 
 
Een overheidsorgaan is niet alleen wettelijk 
verplicht om een Functionaris 
Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. 
Op grond van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming moet de FG ook 
formeel als zodanig door de 
verwerkingsverantwoordelijke worden 
aangewezen. Met dit voorstel vraagt de FG 
het college dit aanwijzingsbesluit te nemen. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het aanwijzingsbesluit 

voor de functie van FG; 
2 Alle medewerkers over de aanwijzing van de 

betreffende ambtenaren als FG te 
informeren. 

   

2019-048125 
FIN/maruyt 

2e tussentijdse rapportage 2019 
 
De 2e tussentijdse rapportage geeft het 
verloop van de budgetten weer in de eerste 
acht maanden van 2019. Overschrijdingen 
en onderbestedingen waarvan wordt 
verwacht dat ze aan het einde van het jaar 
afwijken van de begroting, worden aan de 
raad voorgelegd via een begrotingswijziging. 
De uitkomsten van de Septembercirculaire 
2019 zijn op het moment van schrijven nog 
niet volledig in beeld en om die reden (nog) 
niet opgenomen in de rapportage. In de 
College/MT-vergadering van 24 september 
a.s. worden de uitkomsten aan u voorgelegd 
en besproken. 

Het college besluit: 
 
1. De tussentijdse rapportage gewijzigd vast te 

stellen. 
2. Het raadsvoorstel aan de gemeenteraad aan 

te bieden voor behandeling in de cyclus van 
de gemeenteraad van november 2019 

 

   

 "Keek op de week"  

   

2019-047883 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 24 
september 2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Sluiting  

   

 


