
BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING
VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

  Aanwezig: de heer B.H.M. Link, burgemeester, de heer M. Jeucken, wethouder, de heer H. van de Laar, 
wethouder, de heer R. van Otterdijk, wethouder, de heer P. Looijmans, wethouder, de heer 
N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris

  Afwezig:

  Datum: 30 oktober 2018

09.00 uur Rondleiding bouw gemeentehuis 
door Edwin Maas

2018-035611
OS/

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 23 oktober 2018

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld.

2018-015783
RU/linraa

Evaluatie Holland Expat Center South

Op 1 maart 2016 is besloten om deel te gaan 
nemen aan het Holland Expat Center South. Dit 
centrum begeleidt expats en verzorgt hun 
verplichtingen zoals inschrijvingen BRP en IND-
zaken. Destijds is afgesproken om na 2 jaar de 
deelname te evalueren.

Het college besluit:

1. De aansluiting bij het Holland Expat 
Center South te continueren.

2. De jaarlijkse kosten voor de 
aansluiting van € 750,- te laten 
financieren vanuit Publiekszaken.

2018-021578
RU/gahout

Inrichting en verkaveling Luchen deelgebied 
3a

Luchen deelgebied 3 is gezien het bovenstaande 
een logische vervolgstap in de verdere 
ontwikkeling van Luchen. Deelgebied 3 is 
opgedeeld in A en B. Deelgebied 3A is het gebied
tussen de Burgemeester Termeerstraat en De 
Wetering. Deelgebied 3B is het gebied tussen 
Oudven en de Burgemeester Termeerstraat. Dit 
voorstel ziet op de mogelijkheden in deelgebied 
3A.

Het college besluit:

1. In te stemmen met de indeling van 
Luchen deelgebied 3a conform de 
opgestelde indelingstekening, onder 
voorbehoud van voldoende 
waterberging.

2. In te stemmen met terinzagelegging 
van een ontwerp-uitwerkingsplan 
gebaseerd op de indelingstekening.

3. In te stemmen met de 
randvoorwaarden voor ontwikkeling 
zoals opgenomen onder 3.1.

4. Het Beeldkwaliteitplan Luchen 
deelgebied 3a vrij te geven voor 
inspraak.

2018-025995
RU/jowaar

Liberation Route

Visit Brabant werkt sinds 2013 aan de 
ontwikkeling van de Liberation route. Deze route 
volgt het pad dat de geallieerden liepen tijdens de
bevrijding van West-Europa. In gemeenten waar 
de Liberation route door komt, kunnen 
luisterplekken ingericht worden. Op iedere 
luisterplek staat een luisterkei of luisterzuil die 
een verhaal vertelt over de gebeurtenissen 
tijdens de laatste oorlogsjaren. Op deze manier 
krijgen bezoekers een levensechte indruk van 
wat er zich precies op die plek heeft afgespeeld. 
De Liberation route loopt ook over het fiets- en 
wandelnetwerk van onze gemeente. Om de 
draagkracht van de Liberation route te verhogen 
en ons netwerk beter te positioneren, is het 

Het college besluit:

1. In te stemmen met het plaatsen van 
een luisterzuil bij het Brits Ereveld in 
Mierlo.

2. De gemeenteraad middels 
bijgevoegd raadsvoorstel te laten 
besluiten om de kosten te financieren
vanuit Reserve Recreatie & Toerisme
(toeristenbelasting).
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wenselijk om ook in onze gemeente een 
luisterzuil te plaatsen.

2018-031143
RU/ieover

Aanleg rotonde Santheuvel - Heer van 
Scherpenzeelweg

In de huidige situatie laat de verkeersveiligheid 
op de Santheuvel te wensen over. In het 
participatieproces voor het onderhoudsplan voor 
de Santheuvel is dit ook door verschillende 
bewoners ingebracht en werd de wens geuit de 
verkeersveiligheid te verbeteren. Dit betrof het 
verbeteren van de kwaliteit van de fietspaden en 
zeker ook de verkeersveiligheid op de rijbaan 
zelf. In het onderhoudsplan hebben wij hier al in 
voorzien door verschillende maatregelen op de 
rijbaan door te voeren die gezamenlijk de 
verkeersveiligheid op de Santheuvel moeten 
verbeteren. In het onderhoudsplan voor de 
Santheuvel waren op de kruising met de Heer 
van Scherpenzeelweg en de kruising met de 
Kerkakkers enkel ter attendering cirkels op de 
tekening aangebracht als mogelijke locatie voor 
de aanleg van een rotonde. Dit was aanleiding 
voor de gemeenteraad om de noodzaak van twee
rotondes op de Santheuvel te bespreken. Dit 
onderwerp is op verschillende momenten 
uitvoerig in de gemeenteraad behandeld en 
uiteindelijk is besloten alleen een rotonde op de 
kruising met de Heer van Scherpenzeelweg te 
realiseren. Op de kruising met de Kerkakkers zal 
alleen een onderhoudsmaatregel worden 
toegepast. Inmiddels is het ontwerp voor de 
rotonde verder uitgewerkt en kan de tekening in 
de inspraak worden gebracht.

Het college besluit:

1. In te stemmen met het voorlopig 
ontwerp voor de aanleg van de 
rotonde op de kruising Santheuvel – 
Heer van Scherpenzeelweg – Heer 
de Heuschweg

2. Het voorlopig ontwerp vrij te geven 
voor de inspraak.

2018-033907
RU/rikrie

Begrotingswijziging Cure 2018

Het Dagelijks Bestuur van Cure heeft een 
ontwerp-begrotingswijzing 2018 vastgesteld. Op 
grond van de ‘Gemeenschappelijke regeling 
Cure’ worden de gemeenteraden van de in Cure 
deelnemende gemeenten in de gelegenheid 
gesteld hun zienswijze te geven omtrent een 
begrotingswijziging, voordat deze aan het 
Algemeen Bestuur van Cure ter vaststelling wordt
aangeboden. Aanleiding voor deze 
begrotingswijziging is de kostenontwikkeling in de
eerste helft van 2018, het voldoen aan gestelde 
rechtmatigheidseisen en het alsnog opnemen van
reeds uitgevoerde activiteiten. De voorgestelde 
wijziging bestaat uit posten die niet beïnvloedbaar
zijn en die in verband met de 
rechtmatigheidseisen noodzakelijk zijn.

Het college besluit de Raad voor te 
stellen om:

1. De voorgestelde begrotingswijziging 
2018 voor kennisgeving aan te 
nemen en dit in een zienswijze 
kenbaar te maken aan het Dagelijks 
Bestuur van de Gemeenschappelijke 
regeling Cure.

2. Het bedrag van € 580.000,- voor 
Geldrop-Mierlo te dekken uit de 
algemene reserve.

3. Bovenstaande mee te nemen in de 
21e begrotingswijziging van 2018 en 
in te stemmen met deze 
begrotingswijziging.

4. Het Dagelijks Bestuur van de 
Gemeenschappelijke regeling Cure in
de zienswijze te verzoeken om te 
onderzoeken of, en hoe, er meer grip
gekregen kan worden op de 
inzameling- en  verwerkingskosten. 
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In dit onderzoek te betrekken de 
maatregelen die door andere (niet 
Cure) gemeenten zijn genomen om 
de kosten van afvalinzameling en 
verwerking te beheersen

2018-035945
RU/roelem

Raadsinformatiebrief Glasvezel Buitengebied

Met bijgaande raadsinformatiebrief wordt invulling
gegeven aan het collegebesluit 2018-029467, 
d.d. 16 oktober 2018.

Het college besluit de Raad te informeren
over de stand van zaken met de  brief.

2018-010263
RU/gahout

Principeplan Heer de Heuschweg 115 in Mierlo

Op het adres Heer de Heuschweg 115 is een 
vrijstaande woning aanwezig op een ruim 
perceel. Woonveste heeft gevraagd deze locatie 
te mogen ontwikkelen en wil hier in plaats van de 
bestaande woning meerdere woningen bouwen. 
In ambtelijk vooroverleg zijn diverse alternatieven
besproken en beoordeeld. 

Het college besluit:

1. Medewerking te verlenen aan het 
alternatief 1, waarbij aan de 
Burgemeester Pankenstraat vier 
seniorenwoningen worden 
gerealiseerd en aan de Heer de 
Heuschweg  één vrijstaande woning, 
onder de voorwaarden dat:

 Een langzaam 
verkeersverbinding richting 
Santheuvel wordt 
gerealiseerd;

 Een deel van het huidige 
perceel overgedragen wordt 
aan de gemeente, voor het 
optimaliseren van de aan te 
leggen rotonde;



2.   Geen financiële bijdrage te leveren    
aan de inrichting van het openbaar 
gebied of de infrastructuur.        

2018-032480
RU/gikant

Subsidieverzoek Voetbalmuseum Jos 
Lenssen

Hotel Carlton De Brug wordt in een volledig nieuw
jasje gestoken en heeft inmiddels de nieuwe 
naam HUP. Het is de bedoeling dat twee 
belangrijke aspecten samenkomen namelijk 
Actief & Sociaal. Bij HUP kan een gast vooral 
plezier maken met het gezin, met partner, 
collega’s, het hele sportteam of vriendengroep, 
maar zelfs ook met andere gasten. 
Maatschappelijk neemt HUP ook een belangrijke 
rol in door veel lokale samenwerkingen. Denk 
hierbij in het bijzonder aan het onderbrengen van 
het voetbalmuseum van Mierlonaar Jos Lenssen. 
Jos Lenssen, geboren en getogen in Mierlo is al 
ruim 50 jaar verzamelaar van originele en unieke 
voetbalattributen. In zijn collectie heeft hij zoal 
650 originele wedstrijdshirts, 330 paar oude 
voetbalschoenen, 30 clubkostuums, 100 
accreditaties en nog veel meer. Al deze attributen
zijn door Jos Lenssen verkregen dankzij zijn 

Het college besluit:

1. Een eenmalige subsidie te 
verstrekken van € 30.000,- aan het 
Voetbalmuseum.

2. De Raad middels bijgevoegd 
raadsvoorstel te laten besluiten om 
de kosten te financieren vanuit 
Reserve Recreatie & Toerisme 
(toeristenbelasting).
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enorme netwerk binnen de voetballerij. HUP en 
Jos Lenssen hopen op een cofinanciering met de 
gemeente om de realisatie van een nieuw 
Voetbalmuseum binnen het hotel HUP mogelijk te
maken.

2018-037100
RU/phwout

Verkennende studie Bundelroutes Zuidoost-
Brabant

De afgelopen periode is in regionaal verband een
Verkennende Studie Bundelroutes tot stand 
gekomen. Dit is min of meer een afgeleid 
alternatief voor het definitief vervallen van de 
grote ruit Eindhoven-Helmond, in samenhang met
de andere maatregelen als opgenomen in de 
regionale Bereikbaarheidsagenda. Naar 
aanleiding van deze studie wordt voorgesteld een
vijftal projectclusters nader uit te werken. Deze 
liggen alle (ver) buiten onze gemeentegrenzen. 
Wij zien dan ook geen belangrijke actieve rol voor
onze gemeente weggelegd in het vervolgtraject 
van de Bundelroutes.

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de resultaten 
van de Verkennende studie 
Bundelroutes.

2. In te stemmen met de conclusies van
de Verkennende studie.

3. In te stemmen met de kaders voor 
uitwerking van de vijf Projectclusters.

4. In te stemmen met de vijf 
Projectclusters als onderling 
samenhangende vervolgprojecten 
binnen de kaders van 
SmartWayZ.NL, de 
Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-
Brabant en de kaders voor de 
Bundelroutes.

5. In te stemmen met de conclusie dat 
de gemeente Geldrop-Mierlo niet 
wordt gezien als direct betrokken 
partij en derhalve een voorbehoud 
maakt voor wat betreft het eventueel 
financieel participeren in de nadere 
uitwerking van de genoemde 
projectclusters en/of uitvoering van 
deze projecten.

6. In te stemmen met het informeren 
van de gemeenteraad met 
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

7. In te stemmen met het concept-
persbericht (te verspreiden door 
Eindhoven namens de 10 gemeenten
en de provincie Noord-Brabant).

2018-034942
MO/lenoyo

Gebundelde uitkering 2018, analyse

Voor de uitvoering van de Participatiewet 
ontvangt Geldrop-Mierlo een rijksbijdrage, het 
BUIG budget. Wanneer dit budget niet toereikend
is, kan (bij een tekort van meer dan 5%) een 
beroep gedaan worden op de zogenaamde 
“Vangnetregeling”; een aanvullende 
Rijksuitkering. In 2017 was dit het geval. 
Voorafgaand aan een aanvraag Vangnetregeling 
moet een analyse van mogelijke oorzaken en 
daarop gebaseerde maatregelen gepresenteerd 
worden. Hoewel besluitvorming over het 
daadwerkelijk indienen van een aanvraag 
vangnetregeling pas in 2019, met de vaststelling 
van de rekening 2018, plaatsvindt, is het 
vaststellen van bijgaande notitie een voorwaarde 
in het proces om tot een dergelijke aanvraag te 

Het college besluit:

1. In te stemmen met de notitie 
‘Gebundelde Uitkering 2018’ waarin 
een overzicht is opgenomen van de 
maatregelen die zijn of worden 
genomen om tot een mogelijke 
tekortreductie te komen van de 
BUIG-uitgaven.

2. De notitie ‘Gebundelde Uitkering 
2018’ ter kennisneming (middels een 
RIB) aan de gemeenteraad te sturen.
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kunnen komen. Bijgaande notitie 'Gebundelde 
Uitkering 2018’ bevat de analyse en de 
maatregelen.

2017-014680
MO/gekamm

Vaststellen Sportvisie

Op 18 september 2018 is er voorlopig ingestemd 
met de nieuwe sportvisie. Op 11 oktober 2018 is 
deze besproken met onze partners op het terrein 
van sport en bewegen. Een verslag van deze 
avond is als bijlage toegevoegd. De inbreng op 
deze avond heeft niet geleid tot aanpassingen 
van ons concept-beleid. 

Het college besluit:

1. In te stemmen met de beleidsnotitie 
“Geldrop-Mierlo, verweven met 
sport”.

2. De beleidsnotitie ter besluitvorming 
voor te leggen aan de Raad.

2018-024311
FIN/mavler

Leidraad invordering gemeentelijke 
belastingen

Actualisering van de leidraad invordering 
gemeentelijke belastingen.

Het college besluit de leidraad 
invordering gemeentelijke belastingen 
vast te stellen.

2018-005725
POI/miwout

Inventarisatie producten en diensten RHCe

Op 24 september is door het RHCe een concept 
producten en dienstenoverzicht schriftelijk 
aangeboden aan de gemeentesecretarissen van 
de drie Dommelvallei gemeenten, in hun rol als 
beheerder van de gemeentelijke archieven. Het 
RHCe stelt hierbij de vraag of dit producten- en 
dienstenoverzicht voldoet aan de wensen van de 
gemeenten, of moet worden aangepast. De 
gemeentesecretarissen van de Dommelvallei-
gemeenten wordt in de brief gevraagd om te 
reageren, uiterlijk 1 november 2018.

Het college besluit kennis te nemen van 
de brief aan de gemeentesecretarissen 
d.d. 24 september 2018 incl. bijlagen. 

2018-036194
OS/wigebo

Vergadering Algemeen Bestuur Dienst 
Dommelvallei 30 oktober 2018

De agenda en stukken voor de vergadering van 
het Algemeen Bestuur van de Dienst 
Dommelvallei worden in de collegevergadering, 
voorafgaand aan de vergadering van het AB, 
besproken.

Het college neemt de agenda en stukken 
voor kennisgeving aan.

2018-036543
OS/samoon

Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022

De gemeente heeft een regiefunctie in het 
veiligheidsbeleid. Deze regierol wordt vastgelegd 
in de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022. 
De kadernota bevat een globale beschrijving van 
de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen 
het veiligheidsdomein, de strategische 
doelstelling, de uitgangspunten en de prioriteiten 
die worden gesteld.

Het college besluit in te stemmen met het
raadsvoorstel.

"Keek op de week"
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2018-036762
OS/

Uitnodigingenoverzicht Carnavalsseizoen en 
Week van Respect

2018-036762
OS/

Representatielijst Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen.

Sluiting
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