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2017-002270 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 24 januari 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  
 

   

2017-000319 
MO/Erdirk 

Subsidie stichting Kommus 2017-2020. 
 
Stichting Kommus verzoekt om structurele subsidie voor de 
organisatie van het Kommus festival, zodat zij de 
continuïteit van het festival kunnen waarborgen en aan het 
festival activiteiten kunnen toevoegen voor de jeugd. 
 

Het college besluit: 
1. Akkoord te gaan met subsidie-
verlening voor Stichting Kommus 
voor de periode 2017-2020. 
2. Deze subsidie vast te stellen 
volgens de subsidieregeling 2017 
in de categorie 'Evenementen'. 
3.De hoogte van de subsidie vast 
te stellen op €,7.140,00. 
4. Deze subsidie te boeken op  
FCL 6.670.201 voor nieuwe 
initiatieven. 

   

2016-029084 
OS/Yvviss 

Het bezwaarschrift van Eillert & Van Lammeren 
Advocaten, namens Stichting  Nutsscholen Geldrop, 
gericht tegen het besluit van 4 oktober 2016 (verzonden 
d.d. 5 oktober 2016) om de aanvraag met spoedeisend 
karakter om uitbreiding van huisvesting van 
basisschool De Regenboog af te wijzen. 
 
Op 19 augustus 2016 heeft Stichting Nutsscholen Geldrop 
op basis van de spoedprocedure een aanvraag ingediend 
om uitbreiding van huisvesting van basisschool De 
Regenboog. Bij besluit van 4 oktober 2016 (verzonden d.d. 
5 oktober 2016) is deze aanvraag afgewezen. Tegen dit 
besluit heeft Eillert & Van Lammeren Advocaten, namens 
stichting Nutsscholen Geldrop, tijdig een bezwaarschrift 
ingediend. 

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. 

   

2016-032867 
OS/Yvviss 

Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit 
van 10 november 2016 (verzonden d.d. 14 november 
2016) om een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het uitbreiden van het woonhuis Stationsstraat 18 te 
Geldrop. 
 
Bij besluit van 10 november 2016 (verzonden d.d. 14 
november 2016) is een omgevingsvergunning verleend 
voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met 
een bestemmingsplan, een beheersverordening, een 
exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een 
voorbereidingsbesluit (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) in 
verband met het uitbreiden van het woonhuis en het 
plaatsen van een berging met overkapping op het perceel 
Stationsstraat 18 te Geldrop. Tegen vorengenoemd besluit 
is tijdig een bezwaarschrift ingediend. 

Het college besluit het 
bezwaarschrift ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te 
houden met dien verstande dat de 
kennelijke verschrijving wordt 
gecorrigeerd. 
 

   



 

2016-029576 
OS/Yvviss 

Het bezwaarschrift van Anders Belicht, gericht 
tegen het besluit van 4 oktober 2016 om met 
toepassing van het bepaalde in artikel 13b van 
de Opiumwet een waarschuwing te geven de 
woning aan de Livingstonestraat 41 te Geldrop 
niet te gebruiken in strijd met artikel 2 en/of 3 
van de Opiumwet.  
 
Bij besluit van 4 oktober 2016 is met toepassing 
van het bepaalde in artikel 13b van de Opiumwet 
een waarschuwing gegeven de woning aan de 
Livingstonestraat 41 te Geldrop niet te gebruiken in 
strijd met artikel 2 en/of 3 van de Opiumwet. Tegen 
dit besluit heeft Anders Belicht, tijdig een 
bezwaarschrift ingediend. 

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. 

   

2016-033374 
OS/Yvviss 

Het bezwaarschrift gericht tegen de plaatsing 
van digitale informatieborden langs de 
invalswegen van Geldrop-Mierlo. 
 
Op 12 december 2016 is per e-mail een 
bezwaarschrift ontvangen gericht tegen de 
plaatsing van digitale informatieborden langs de 
invalswegen van Geldrop-Mierlo. Aan de orde is de 
vraag of het bezwaar ontvankelijk is. 

Het college besluit het bezwaarschrift 
niet-ontvankelijk te verklaren omdat het 
plaatsen van digitale informatieborden 
geen besluit is in de zin van artikel 1:3 
van de Awb. 

2017-016432 
OS/yvviss 

Het bezwaarschrift van Houthoff Buruma, 
gericht tegen het besluit van 20 mei 2016 
(verzonden 23 mei 2016) om het Wob-verzoek 
inzake de plannen van de GR Cure voor het 
realiseren van een afvalscheidingsfabriek 
gedeeltelijk te honoreren. 
 
Op 22 maart 2016 is er van Houthoff Buruma, een 
Wob-verzoek ontvangen inzake de plannen die de 
gemeenschappelijke regeling Cure (GR Cure) heeft 
voor het realiseren van een afvalscheidingsfabriek. 
Bij besluit van 20 mei 2016 (verzonden 23 mei 
2016) is het verzoek gedeeltelijk gehonoreerd. 
Tegen dit besluit heeft Houthoff Buruma tijdig een 
pro-forma bezwaarschrift ingediend. De 
aanvullende gronden van het bezwaarschrift zijn 
binnengekomen bij de brief van 30 augustus 2016. 

Het college besluit: 
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren, het bestreden 
besluit in stand te houden met dien 
verstande dat als aanvulling hierop de 
recentelijk openbaar gemaakte 
informatie wordt meegezonden.  
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. 

   

2017-023775 
OS/bebrug 

De bezwaarschriften van Koeslag Jacobs 
Advocaten, gericht tegen het besluit van 12 
augustus 2016 (verzonden 16 augustus 2016) 
om handhavend op te treden tegen 
bedrijfsactiviteiten van Doe het zelf garage 
Geldrop B.V. aan de Goorstraat 80 in Geldrop. 
 
Bewoners van de Goorstraat 74 t/m 79 en 81 t/m 86 
in Geldrop hebben een handhavingsverzoek 
íngediend tegen de bedrijfsactiviteiten van de Doe 
het zelf garage Geldrop B.V. aan de Goorstraat 80 
in Geldrop. Bij besluit van 12 augustus 2016 
(verzonden d.d. 16 augustus 2016) is dit verzoek 
gedeeltelijk gehonoreerd. Tegen dit besluit heeft 
Koeslag Jacobs Advocaten, namens 
belanghebbenden, bezwaarschriften ingediend. 

Het college besluit: 
1. Het bezwaarschrift, ingediend 
namens belanghebbende 1, ontvankelijk 
en gegrond te verklaren, het bestreden 
besluit te herroepen en in plaats 
daarvan een nieuw besluit te nemen tot 
afwijzing van het verzoek om 
handhaving. Het verzoek om vergoeding 
van de proceskosten in de bestuurlijke 
voorprocedure op grond van artikel 7:15 
tweede lid van de Awb toe te kennen 
(2 punten € 992,00).  
2. Het bezwaarschrift ingediend namens 
belanghebbende 2, niet-ontvankelijk te 
verklaren en 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. 



 

   

2017-001785 
OS/ligubb 

Uitwerking Verordening Privacy Gemeente 
Geldrop-Mierlo 2016. 
 
Op grond van artikel 3, eerste lid van de 
Verordening Privacy Gemeente Geldrop-Mierlo 
2016 (hierna: Verordening) dient het college een 
privacy beheerder te benoemen. Artikel 4, eerste lid 
van de Verordening bepaalt dat het college de 
hoofden van de afdelingen benoemt tot 
afdelingsbeheerder ieder voor wat betreft de 
verwerkingen van persoonsgegevens die 
plaatsvinden binnen zijn of haar afdeling. 

Het college besluit: 
1. Linda Gubbels-Peeters aan te wijzen 
als privacy beheerder. 
2. De hoofden van de afdelingen aan te 
wijzen als afdelingsbeheerder. 
3. Het vaststellen van bijgevoegd 
formulier voor het melden van een 
(wijziging of beëindiging van een) 
verwerking ten behoeve van opname in 
het centraal register. 
4. Mandaat te verlenen aan de privacy 
beheerder voor het melden van 
datalekken, het melden van de 
verwerking van persoonsgegevens en 
de intrekking van meldingen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 

   

2016-030713 
OS/anheuv 

Raadsvoorstel tot vaststelIing 
Wegsleepverordening 2017. 
 
De vigerende wegsleepverordening dateert uit 2007 
en dient geactualiseerd te worden. Aanleiding 
hiervoor vormt mede het feit dat het in de 
verordening genoemde bergingsbedrijf Slaats niet 
meer actief is in deze branche en er thans een 
nieuw bergingsbedrijf is ingeschakeld dat een 
andere bergingslocatie heeft. Tevens blijkt dat het 
kostenverhaal van bestuursdwang, in tegenstelling 
tot hetgeen vermeld staat in de huidige 
verordening, geen grondslag vindt in de leges-
verordening. Om het kostenverhaal mogelijk te 
maken, dienen de kosten van het wegslepen te 
worden opgenomen in de verordening. 

Het college besluit aan de 
gemeenteraad voor te stellen de 
Wegsleepverordening Geldrop-Mierlo 
2017 vast te stellen, met dien verstande 
dat artikel 3 wordt aangepast (het 
college besluit de plaats van bewaring 
van de voertuigen). 
 

   

2017-002058 
RU/roelem 
 

Aanleg glasvezel buitengebied 
 
Van onze gemeente wordt een standpunt verwacht 
aangaande de opstelling jegens Mabib bij de uitrol 
van glasvezel in het buitengebied. 

Het college besluit: 
1. Deel te nemen in de regionale 
samenwerking voor de uitrol van 
glasvezel in het buitengebied. 
2. Niet af te wijken van ter zake 
geldende regelgeving. 
3. In te stemmen met een aanpassing 
van de legesverordening op het 
onderdeel kabels en leidingen. De 
aanpassing zal in een later stadium ter 
vaststelling aan de raad worden 
voorgelegd. 
4. De raad te informeren conform 
bijgaande concept-raadsinformatiebrief. 
5. De gemeente Someren te informeren 
conform bijgaande concept-brief. 

   

2017-001738 
DD/maruyt 

Evaluatie bestuurlijk proces planning en control 
cyclus. 
 
Vorig jaar mei heeft de raad ingestemd met een 
aantal verbetervoorstellen over het bestuurlijke 
proces van de planning en controlcyclus. In het 
voorliggende raadsvoorstel worden de besluiten 
kort geëvalueerd. 

Het college besluit het raadsvoorstel 
aan te houden. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 



Representatie college vanaf dinsdag 31 januari 
2017. 
 
Bestuurlijke conferentie ‘Weerbare Overheid’ 29 
maart van 09.00u tot 13.00u locatie Provinciehuis 
Den Bosch. 
Burgemeester Link neemt de uitnodiging aan. 
 
 
Landelijke bestuurdersbijeenkomst 12 april 14.30u 
tot 17.30u in Den Haag m.b.t. programma “Aan de 
slag met de omgevingswet”. 
Wethouder Hoekman neemt de uitnodiging aan. 

 

   

 Rondvraag  

 


