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2018-034615 
OS/Anfran 

Besluitenlijst Vergadering van College 
van B&W op 16 oktober 2018 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2018-023208 
RU/ieover 

Herinrichting Kalanderstraat 
 
Het ontwerp voor de herinrichting van de 
Kalanderstraat heeft enkele weken ter 
inzage gelegen en verschillende bewoners 
hebben hierop gereageerd. Het op de 
wensen van de bewoners aangepaste 
ontwerp dient definitief vastgesteld te 
worden, zodat de voorbereiding voor de 
uitvoering opgestart kan worden. 

Het college besluit: 
 
1 Kennis te nemen van de inspraakreacties; 
2 In te stemmen met het definitief ontwerp voor 

de herinrichting van de Kalanderstraat. 
3 In te stemmen met de financiële gevolgen; 
4 In te stemmen met het doorgeleiden van het 

raadsvoorstel naar de raad. 

   

2018-035703 
RU/phwout 

Samenwerkingsovereenkomst 
Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-
Brabant 2017-2030 
 
Op 31 oktober 2016 heeft de gemeenteraad 
ingestemd met de Bereikbaarheidsagenda 
Metropoolregio Eindhoven “Brainport 
Duurzaam Slim Verbonden, Mobiel door 
slimme keuzes!”. In dat najaar hebben ook 
alle andere gemeenteraden binnen de 
Metropoolregio dat gedaan. De agenda 
bestaat uit een integraal pakket 
maatregelen voor de periode 2017-2030. 
Onderdeel van de Bereikbaarheidsagenda 
is het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-
Brabant. Voor de uitvoering van het 
Bereikbaarheidsakkoord is door de 
Provincie € 55,75 miljoen gereserveerd. 
Op 13 december 2017 is door de 21 
gemeenten van de Metropoolregio 
Eindhoven de Intentieovereenkomst 
Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant 
2017-2030 ondertekend. De intenties die 
toen zijn uitgesproken zijn nu uitgewerkt in 
een samenwerkingsovereenkomst en een 
subsidieregeling, waarmee tevens invulling 
wordt gegeven aan de 
subsidievoorwaarden van de Provincie voor 
de verlening van bovengenoemde € 55,75 
miljoen. 

Het college besluit: 
 
1 De gemeenteraad voor te stellen het college 

toestemming te verlenen voor het aangaan 
van de Samenwerkingsovereenkomst 
Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 
2017-2030, door middel van het 
raadsvoorstel. 

2 De burgemeester te verzoeken wethouder H. 
van de Laar volmacht te verlenen, na 
toestemming van de gemeenteraad, de 
Samenwerkingsovereenkomst 
Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 
2017-2030 namens de gemeente Geldrop-
Mierlo te ondertekenen. 

3 In te stemmen met de Subsidieregeling 
Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant 
2017-2030. 

4 Kennis te nemen van het Programmaplan 
Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant.  
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2017-024904 
PU/pezwan 

evaluatie van de 
gemeenteraadsverkiezingen en 
referendum 
 
Na elke verkiezing vindt een evaluatie 
plaats om het proces continue te blijven 
verbeteren. Ook de verkiezingen voor de 
leden van de gemeenteraad en het 
referendum van 21 maart 2018 zijn 
geëvalueerd. Met deze notitie legt de 
afdeling Publiekszaken een aantal 
verbeterpunten voor, die zij willen 
doorvoeren bij de eerstvolgende 
verkiezingen in 2019. 

Het college besluit: 
 
1 De stemmentellers vooralsnog zelf te blijven 

werven 
2 De postbezorging niet meer te laten 

uitvoeren door Ergon, maar door PostNL; 
3 De stembureaus voortaan te voorzien van 

fruit tijdens het rondje langs de stembureaus; 
4 De verkiezingsmodule van Centric te 

vervangen door de verkiezingsmodule van 
Procura; 

5 De stembureau App en Portal van Procura 
aan te schaffen; 

6 De Griffie toegang te verlenen tot de 
verkiezingsmodule van Procura; 

7 De voorzitters te voorzien van een 
Tablet/Chromebook met internetverbinding; 

8 De verkiezingsborden voortaan centraal en 
gezamenlijk te beplakken; 

9 De voorzitters en de leden van het 
stembureau te werven op kwaliteit en niet op 
basis van beschikbaarheid of inzet in het 
verleden; 

10 De mensen die voor het eerst mogen 
stemmen een kaartje te sturen om vooral te 
gaan stemmen; 

11 De Nutsbasisschool Beneden Beekloop in 
Geldrop niet meer aan te wijzen als 
stembureau, maar hiervoor een geschikte 
ruimte te zoeken; 

12 Niet deel te nemen aan het experiment 
centraal tellen van stemmen tijdens de 
verkiezingen in 2019. 

   

2018-027143 
PU/albeen 

Reglement Burgerlijke Stand Gemeente 
Geldrop-Mierlo 2018 
 
Op basis van ervaringen is nagedacht over 
de huidige versie van ons Reglement 
Burgerlijke Stand uit 2016. Dat in 
combinatie met een andere beleidskeuze 
voor het inleveren van een Verklaring 
omtrent het gedrag (VOG) bij benoeming 
van 1-dags-BABS-en en de wijzigingen van 
functiebenamingen en afdelingsnamen 
hebben tot een drietal aanpassing in de 
regeling geleid. 

Het college besluit het Reglement Burgerlijke 
Stand Gemeente Geldrop-Mierlo 2018 vast te 
stellen. 

   

2018-029065 
FIN/joelse 

Raadsvoorstel verordening 
gemeentelijke belastingen 2019 
 
Jaarlijks wordt aan de raad een voorstel 
gedaan over de tarieven van de diverse 
heffingen en rechten en de 
belastingverordeningen, zo ook voor 2019. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het raadsvoorstel 

vaststelling diverse belastingverordeningen 
2019 (11 verordeningen met bijlagen); 

2. De ROEB-lijst 2019 vast te stellen. 
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2018-021755 
OS/yvviss 

Beslissing op bezwaar 
 
Op 23 mei 2018 (verzonden op 24 mei 
2018) is geweigerd een 
omgevingsvergunning te verlenen voor het 
uitbreiden van het woonhuis aan de 
voorkant aan de Nieuwenpolder 16 te 
Geldrop. 
Tegen dit besluit hebben reclamanten tijdig 
een bezwaarschrift ingediend. Het 
bezwaarschrift is door u in handen gesteld 
van de commissie voor bezwaarschriften 
(hierna te noemen: commissie). Op 8 
oktober 2018 heeft de commissie het 
bezwaarschrift behandeld en zijn 
reclamanten en uw college in de 
gelegenheid gesteld te worden gehoord. 
Van de hoorzitting is verslag gemaakt. 
  

Het college besluit het bezwaarschrift 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te houden. 

   

2018-035611 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf   
23 oktober 2018  

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2018-035611 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 23 oktober 2018 

 

   

 "Keek op de week"  

   

 Sluiting  

   

 


