
BESLUITEN VOOR DE VERGADERING 
VAN HET COLLEGE VAN  
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

 

 
Aanwezig:  mevrouw R. Hoekman, mevrouw M. Verdouw en de heer M. Jeucken, allen wethouder 

de heer B. Link, burgemeester, de heer N. Scheltens, secretaris 
 
 
 
Datum: 03 oktober 2017 
 
 

2017-027659 
OS/JaAlde 

B&W besluiten d.d. 26 september 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-027475 
RU/PeVers 

Ontwerp-bestemmingsplan De Jonkvrouw 
 
Op 4 oktober 2016 heeft het college besloten het 
voorontwerp-bestemmingsplan “De Jonkvrouw” vrij te geven 
voor vooroverleg met diverse externe partijen. Dit heeft 
geleid tot een viertal reacties: van de Provincie 
Noord-Brabant, het Waterschap De Dommel, de Gasunie en 
ProRail. Met name de reactie van ProRail, en dan 
voornamelijk waar deze ging om het aspect Externe 
Veiligheid, heeft veel nader overleg, onderhandelingen etc. 
veroorzaakt tussen Wooninc. en haar adviseurs Laride en 
Peutz, de Veiligheidsregio en de gemeente. Uiteindelijk heeft 
een en ander geleid tot een nieuwe paragraaf Externe 
Veilgheid in de plantoelichting op het bestemmingsplan. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
definitieve ontwerp-
bestemmingsplan “De 
Jonkvrouw” en met de 
tervisielegging van dit ontwerp-
plan in het kader van de 
vaststelling door de 
gemeenteraad. 
2. In te stemmen met de 
concept-allonge tot aanvulling 
en beperkte wijziging van de 
overeenkomst tot samenwerking 
en herontwikkeling d.d. 10 april 
2014 betreffende het project “de 
Jonkvrouw” Geldrop. 
3. Kennis te nemen van het 
opstarten van een procedure 
Besluit Hogere Waarden Wet 
Geluidhinder. 

   

2017-019175 
RU/RoElem 

Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 
 
In dit Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) geeft de gemeente 
aan hoe zij invulling geeft aan haar zorgplicht voor de 
riolering in de komende 5 jaar. Het GRP is de grondslag voor 
de rioolheffing. De vaststelling van het GRP is een 
bevoegdheid van de raad. 

Het college besluit: 
 
1. Het gemeentelijk riolerings-
plan 2018-2022 vast te stellen. 
2. De rioolheffing in de komende 
5 jaren met 1,75% boven op de 
inflatie per jaar te verhogen. 
3. Voor 2018 het krediet te 
voteren ter hoogte van  
€ 938.108,- voor werkzaam-
heden die nog niet in de 
begroting zijn meegenomen. De 
kapitaallasten en bijbehorende 
btw komen ten laste van de 
voorziening riolering. 
4. Afschrijving conform de 
voorgestelde tabel in de 
paragraaf “wat mag het kosten”. 
5. De financiële gevolgen van dit 
voorstel te verwerken in de 2de 
Begrotingswijziging 2018. 

   

2017-027623 
RU/RoSmol 

Ongeregistreerd grondgebruik 
 
Sinds begin dit jaar is gewerkt aan de voorbereiding van een 
herstart van het project 'aanpak ongeregistreerd 
grondgebruik'. Dit vanwege de wens om hier meer prioriteit 
aan te geven. Voor de pilot willen we op basis van 

Het college besluit: 
 
1. ln te stemmen met het 
informeren van de raad via de 
tweede tussentijdse rapportage 
2017. 



hernieuwde uitgangspunten een herstart maken, zodat er 
een reële slagingskans kan ontstaan. Op basis van de 
evaluatie van de pilot kunnen dan definitieve kaders worden 
opgesteld en ter besluitvorming aan de raad worden 
voorgelegd. 

2. ln te stemmen met het eerste 
geselecteerde pilotgebied. 
3. ln te stemmen met de offerte 
van lntersolum voor uitvoering 
van de eerste pilot 
4. ln te stemmen met de te 
hanteren adviesprijzen voor de 
potentiële te verkopen 
reststroken t/m 31 december 
2018. 

   

2017-027275 
RU/MiAanr 

Huurovereenkomsten overname peuterspeelzalen 
 
ln het besluit van 21 oktober 2015 heeft het college besloten 
om de subsidierelatie met Stichting Peuterspeelzaalwerk 
Geldrop-Mierlo per 31 december 2017 te beëindigen. 
Momenteel worden er gesprekken gevoerd met de nieuwe 
huurders en zijn de bestaande huurovereenkomsten 
opgezegd. De oude huurovereenkomsten worden per  
1 januari 2018 opgevolgd door de nieuwe 
huurovereenkomsten. 

Het college besluit in te 
stemmen met de "standaard" 
huurovereenkomst voor locaties 
die worden verhuurd aan 
peuterwerk aanbieders. 

   

2017-019722 
MO/GeKamm 

Aanschaf nieuwe turnbrug sporthal De Weijer 
 
Van turnvereniging Uno Animo uit Mierlo is een verzoek 
binnengekomen om de turnbrug in Sporthal De Weijer te 
vervangen. De huidige turnbrug is verouderd en voldoet niet 
meer aan de eisen van de turnbond. Hierdoor kan de 
turnvereniging niet meedoen aan officiële wedstrijden 
van de turnbond KNGU. In dit voorstel gaan wij in op het 
verzoek van Uno Animo. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 
aanschaf van een nieuwe 
turnbrug voor sporthal De 
Weijer. 
2. De kosten van deze turnbrug, 
voor een bedrag van € 3.650,-, 
te betalen vanuit het budget: 
Onderhoud door derden van 
sporthal De Weijer 
(6530102/34331). 

   

2017-026382 
DD/MaRuyt 

Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021  
(2

e 
behandeling) 

 
Aan de hand van de meerjarenprogrammabegroting wordt 
het beleid en de financiële vertaling daarvan voor de 
komende 4 jaar in beeld gebracht en uiteindelijk door de 
gemeenteraad vastgesteld. 
De geel gearceerde teksten in het boekwerk zijn de 
wijzigingen ten opzichte van de 1

e
 collegeversie. 

De 1
e
 collegeversie is besproken in de collegevergadering 

van 19 september. 
In de 2

e
 collegeversie is tevens de structurele doorwerking 

van de 2
e
 tussentijdse rapportage 2017 opgenomen. Hierin 

zijn onder meer de financiële gevolgen van de 
septembercirculaire 2017 verwerkt. 
Rekening houdend met de 2e tussentijdse rapportage is het 
begrotingssaldo als volgt: 
Saldo meerjarenraming begroting 2018-2021: 
(2018) 468.587  
(2019) 125.000  
(2020) 729.415  
(2021) 739.804 

Het college besluit de 
meerjarenprogrammabegroting 
2018-2021 (2e behandeling) 
vast te stellen. 

   

2017-026497 
DD/MaRuyt 

2e tussentijdse rapportage 2017 
 
De 2e tussentijdse rapportage 2017 geeft het verloop weer 
van de budgetten in de eerste acht maanden van 2017. 
Daarnaast zijn de ontwikkelingen uit de septembercirculaire 
2017 opgenomen. Overschrijdingen en onderbestedingen 
waarvan wordt verwacht dat ze aan het eind van het jaar 
afwijken van de begroting worden aan de raad voorgelegd. 

Het college besluit in te 
stemmen met de 2

de
 

tussentijdse rapportage 2017 



De rapportage wordt behandeld in de Algemene kamer van  
1 november en vastgesteld in de Raadskamer van  
6 november. 

   

2017-026454 
OS/YvViss 

Vaststelling Regeling melding vermoeden misstand 
 
De gemeente Geldrop-Mierlo hanteert de Klokkenluiders-
regeling gemeente Geldrop-Mierlo 2004. Deze regeling is 
verouderd. Het is wenselijk deze regeling te actualiseren. 
Daarnaast is sinds 1 juli 2016 de Wet Huis voor klokken-
luiders van kracht. Doel van de wet is het melden en 
onderzoeken van (maatschappelijke) misstanden binnen 
organisaties beter te regelen. Wat gemeenten betreft, heeft 
de wet vooral gevolgen voor de meldregelingen 
('klokkenluidersregelingen'). Onderdelen van de interne 
meldingsprocedure zíjn nu wettelijk verplicht. Om die reden 
wordt thans voorgesteld de Regeling melding vermoeden 
misstand vast te stellen. 

Het college besluit de Regeling 
melding vermoeden misstand 
definitief vast te stellen nu de 
OR instemming heeft gegeven 
op de regeling. 

   

2017-018432 
OS/YvViss 

Het bezwaarschrift gericht tegen het collegebesluit van 1 
juni 2017 (verzonden 9 juni 2017) om de aanvraag voor 
een parkeervergunning af te wijzen. 
 
Op 21 februari 2017 is er een aanvraag om parkeer-
vergunning ingediend ten behoeve van de bedrijfsauto van 
zijn werkgever op de locatie Hofdael te Geldrop. Bij besluit 
van 8 juni 2017 (verzonden 9 juni 2017) heeft het college 
deze aanvraag afgewezen daar reclamant geen 
eigenaar of houder is in de zin van de Parkeerverordening 
2006. Tegen dit besluit is tijdig een bezwaarschrift ingediend. 
Tijdens de hoorzitting van28 oktober 2017 heeft de 
commissie het bezwaarschrift behandeld en zijn reclamant 
en het college in de gelegenheid gesteld te worden qehoord. 
Van de hoorzittinq is verslaq qemaakt. 

Het college besluit: 
 
1. Het bezwaar gegrond te 
verklaren en de van rechtswege 
gegeven beschikking alsnog op 
schrift te zetten en bekend te 
maken. 
2. Reclamant mede te delen dat 
op grond van artikel 5:8 derde 
lid van de APV het college 
ontheffing kan verlenen van het 
in het eerste lid gestelde verbod. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 03 oktober 2017. 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


