
BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING 
VAN HET COLLEGE VAN  
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

 

 
 
 
Aanwezig:  mevrouw R. Hoekman en mevrouw M. Verdouw beiden wethouder 

de heer B. Link, burgemeester, de heer N. Scheltens, secretaris 
 
Afwezig:   de heer M. Jeucken, wethouder 
 
 
Datum: 17 oktober 2017 
 
 

2017-029713 
OS/JaAlde 

B&W besluiten d.d. 10 oktober 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-029368 
RU/RoGies 

Gladheidbestrijding 2017-2018 
 
Om ook in de winterperiode de weggebruikers veilig van de 
openbare weg gebruik te laten maken, is het noodzakelijk 
een gladheidbestrijdingsplan op te stellen. Vanwege de 
aansprakelijkheid is het noodzakelijk dat het college dit plan 
vaststelt. 

Het college besluit in te 
stemmen met het 
gladheidbestrijdingsplan 2017-
2018 

   

2017-027468 
RU/ErDerij 

Ondertekenen Manifest Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen 
 
Dit jaar is er nog de mogelijkheid voor overheden om toe te 
treden tot het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
(MVI). Partijen die ondertekenen stellen een actieplan 
MVI op.  

Het college besluit om het 
Manifest Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen te 
ondertekenen. 

   

2017-029270 
OS/JoBast 

Handhavingsbeleidsplan 'Samen gericht handhaven!' 
 
De gemeentelijke handhaving gaat ook de komende 
beleidsperiode uit van de integrale ketenbenadering. We 
blijven inzetten op samenwerking met onze inwoners, 
bedrijven en instellingen, het verbeteren en vergroten van 
onze zichtbaarheid en aanwezigheid, met name in de wijken, 
en op gepaste momenten snel en effectief doorpakken. 
Speciale aandacht gaat uit naar de aanpak van kleine 
ergernissen en van ongewenste en ondermijnende 
ontwikkelingen. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
geactualiseerde Handhavings-
beleidsplan ‘Samen gericht 
handhaven!’ 
2. Het Handhavingsbeleidsplan 
via bijgevoegde raadsvoorstel 
ter vaststelling voor te leggen 
aan de gemeenteraad. 
3. De Provincie Noord-Brabant 
na besluitvorming hierover te 
informeren. 

   

2017-018182/ 
2017-019352 
OS/YoViss 

De respectieve bezwaarschriften van Poelmann van den 
Broek Advocaten, ingediend namens Lidl Nederland 
GmbH, Ruysdael Ontwikkeling ll BV, Ahold Real Estate & 
Construction B.V., Albert Heijn B.V., Plus Mierlo B.V., 
Plus Vastgoed B.V., Plus Retail B.V. en Benneduinen 
C.V., gericht tegen uw besluit van 21 december 2016 om 
een omgevingsvergunning te verlenen voor het 
(ver)bouwen van een bouwwerk, het gebruiken van 
gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan (..) en het maken, hebben of 
veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan op het 
perceel Geldropseweg 12 te Mierlo en tegen de 
mededeling van 18 mei 2017 (verzonden 19 mei 2017 dat 
voor gewijzigde tekeningen en stukken geen 
afzonderlijke omgevingsvergunning is vereist. 
 

Het college besluit: 
 
1 . Het op 16 juni 201 7 
ingediende bezwaarschrift 
ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren en het bestreden 
bestand in stand te houden. 
2. Het op 29 juni 2017 
ingediende bezwaarschrift op 
grond van artikel 6:6 onder a 
van de Awb niet-ontvankelijk te 
verklaren. 
3. Het verzoek om proces-
kostenvergoeding op grond van 
artikel 7:15 tweede lid van de 
Awb af te wijzen daar het 



Bij besluit van 21 december 2016 heeft het college een 
omgevingsvergunning verleend voor het (ver)bouwen van 
een bouwwerk, het gebruiken van gronden of bouwwerken in 
strijd met een bestemmingsplan (..) en het maken, hebben of 
veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan op het 
perceel Geldropseweg 12 te Mierlo. Na verlening van de 
omgevingsvergunning heeft het college gewijzigde 
tekeningen en stukken ontvangen.  
De onderhavige tekeningen zijn bij brief van 18 mei 2017 
(verzonden 19 mei 2017) door u akkoord bevonden. Zowel 
tegen de verleende omgevingsvergunning van 21 december 
2016 als tegen de mededeling van 18 mei 2017 dat voor de 
gewijzigde tekeningen en stukken geen afzonderlijke 
omgevingsvergunning is vereist, heeft Poelmann van den 
Broek Advocaten, namens Lidl Nederland GmbH, Ruysdael 
Ontwikkeling ll B.V., Ahold Real Estate & Construction B.V., 
Albert Heijn B.V., Plus Mierlo B.V., Plus Vastgoed B.V., Plus 
Retail B.V. en Benneduinen C.V., een bezwaarschrift 
ingediend. Het college heeft de bezwaarschriften in handen 
gesteld van de commissie voor bezwaarschriften. Op 28 
augustus 2017 hebben zij de bezwaarschriften behandeld en 
zijn reclamanten en het college in de gelegenheid gesteld te 
worden gehoord. Van de hoorzitting is verslag gemaakt. 

bestreden besluit niet wordt 
herroepen wegens een aan het 
bestuursorgaan te wijten 
onrechtmatigheid. 

   

 Het bezwaarschrift van PravaM juridisch advíes, 
ingediend namens zijn cliënt, gericht tegen het besluit 
van 19 juni 2017 (verzonden 20 juni 2017) om een 
omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van 
een berging aan de Burgemeester Pankenstraat 20a te 
Mierlo 
 
Bij besluit van 19 juni 2017 (verzonden 20 juni 2017) heeft 
het college een omgevingsvergunning verleend voor het 
plaatsen van een berging aan de Burgemeester 
Pankenstraat 20a te Mierlo. Het bezwaarschrift is door het 
college in handen gesteld van de commissie voor 
bezwaarschriften. Op 28 augustus 2017 heeft de commissie 
het bezwaarschrift behandeld en zijn reclamant en het 
college in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Van de 
hoorzitting is verslag gemaakt. 

Het college besluit: 
 
1. Het bezwaarschrift 
ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren en het bestreden 
besluit in stand te houden.  
2. Het verzoek om vergoeding 
van de kosten in de bestuurlijke 
voorprocedure op grond van 
artikel 7:15 tweede lid van de 
Awb af te wijzen daar het 
bestreden besluit niet wordt 
herroepen wegens een aan het 
bestuursorgaan te wijten 
onrechtmatigheid. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 17 oktober 2017. 
 
Uitnodiging van Stichting Strabrechttheater voor het 
kasteelconcert Geldrop op zondag 12 november vanaf 11.00 
uur in het kasteel van Geldrop. 
Burgemeester Link neemt de uitnodiging (eventueel) aan. 
 
Uitnodiging van Vereniging de Kersepit: 

- Prinsreceptie op zondag 26 november vanaf 13.00 
uur; wethouder Verdouw neemt de uitnodiging aan 

- Hofdiner en pronkzitting op zaterdag 20 januari vanaf 
18.00 uur; collegeleden en partners nemen de 
uitnodiging aan. 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


