
 

Besluitenlijst College van B&W GM - Openbaar –  

Gemeente Geldrop-Mierlo 

Datum 15-12-2020 

Aanwezigen de heer J.C.J. van Bree, burgemeester, de heer G.M.J. Jeucken, 

locoburgemeester, de heer H. van de Laar, wethouder,  

de heer P. Looijmans, wethouder, de heer R. van Otterdijk, wethouder,  

de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris 
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Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 december 2020 

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 8 december 2020 

wordt conform vastgesteld. 
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Tarieven water en electro voor markt- en evenementen centrum Geldrop 

In het centrum van Geldrop, Heuvel, markt en horecaplein zijn een aantal 

evenementenkasten voor afname van elektriciteit voor evenementen, kermis, 

markt. Deze kasten staan in de openbare ruimte en een tweetal op het terrein 

van de kerk. De huidige kasten worden geopend en gesloten door de 

medewerkers van de buitendienst met een sleutel. Enkele kasten kunnen 

zonder sleutel worden geopend. De afname van electra is onbemeterd, het is 

een schatting op basis van een opgave van de verbruiker. Door het niet kunnen 

sluiten van de kasten lopen we een veiligheidsrisico. Daarnaast wordt er ook 

illegaal gebruik gemaakt van de voorziening. 

In het contract dat we hebben met de horeca aan het horecaplein hebben we 

ook een voorziening toegezegd voor electro en water. 

Bij de herinrichting hebben we door het installeren van een ander systeem 

ineens alle voorkomende problemen getackeld. Ook is het mogelijk eenieder 

het verbruik in rekening te brengen. Hiervoor moeten wel tarieven voor worden 

vastgesteld. 
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Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de nieuwe evenementenvoorzieningen 

2. In te stemmen met de tarieven voor water en electro bij gebruik van 

deze voorzieningen 

electro-aansluiting   230V/16A blauw     400V/16A rood     400V/32A rood 

starttarief                     € 1,75                     € 5,25                     € 10,50 

verbruik/ kWh              € 0,30                     € 0,30                     €  0,30 

water                        alle aansluitingen 

starttarief                   € 1,00 

verbruik/m3               € 1,00 
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Vrijstelling van aanbiedingsplicht i.k.v. Wet voorkeursrecht gemeenten 

De raad heeft op 11 maart 2019 besloten om op diverse percelen in Mierlo-

Oost een voorkeursrecht te vestigen als bedoeld in de Wet voorkeursrecht 

gemeenten (Wvg). Het voorkeursrecht geldt in beginsel tot en met 12 maart 

2022. De betreffende gronden mogen niet in eigendom worden overdragen 

zonder dat zij eerst zijn aangeboden aan de gemeente. Het college kan op 

verzoek vrijstelling verlenen van deze aanbiedingsplicht, mits sprake is van 

gewichtige redenen. 

 

Op 28 september 2020 heeft de gemeente een verzoek tot vrijstelling van de 

aanbiedingsplicht ontvangen. Verzoeker is van plan zijn aandeel in vier 

percelen in Mierlo-Oost waarop het voorkeursrecht rust over te dragen aan zijn 

twee neven, tevens medevennoten van het melkveebedrijf ten behoeve waarvan 

de percelen worden gebruikt, met als doel zelf uit het bedrijf te treden. 

Verzoeker is voor de eigendomsoverdracht niet afhankelijk van een vrijstelling 

van de aanbiedingsplicht. Dit maakt dat sprake is van gewichtige redenen voor 

het verlenen van vrijstelling. 

 

Het college besluit: 

1. Te besluiten verzoeker vrijstelling te verlenen van de aanbiedingsplicht 

in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten voor de overdracht 

van diens aandeel in de percelen kadastraal bekend gemeente Mierlo 

sectie K, nummers 241, 703, 706 en kadastraal bekend gemeente 

Mierlo sectie F, nummer 5653, alle gelegen in Mierlo-Oost, aan een of 

beide van zijn in het verzoek genoemde neven; 

2. In te stemmen met de verzending van bijgevoegd conceptbesluit aan 

verzoeker. 
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Mandaten aanvragen omgevingsvergunning en principeverzoeken 

Op 8 oktober 2020 heeft de raad een voorbereidingsbesluit vastgesteld voor 

een deel van het centrum van Geldrop. Het is belangrijk om aanvragen om 

omgevingsvergunning, in dit gebied zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen 

blijven afhandelen, ook al geldt er in bepaalde gevallen een aanhoudingsplicht 

voor aanvragen omgevingsvergunning en een gebruikswijzigingsverbod. Met 

de voorgestelde mandaten kan de afdelingsmanager Ruimte de in een aantal 

gevallen geldende aanhoudingsplicht doorbreken (bij gewenste 

ontwikkelingen) en beslissen op aanvragen om af te wijken van het 

gebruikswijzigingsverbod. Door deze collegebevoegdheden te mandateren kan 

de besluitvorming sneller en efficiënter verlopen. 

Verder is het voorstel om de tekst van enkele andere bestaande mandaten aan 

te passen. Ook deze wijzigingen zijn gericht op het versnellen van de 

afhandeling van aanvragen en verzoeken. 

De voorgestelde mandaten waarborgen tegelijk dat, waar nodig, voorstellen 

nog steeds worden afgestemd met de portefeuillehouder of worden doorgeleid 

naar het college. 

 

N.b. Dit is een zeer juridisch-technisch voorstel. Ter verduidelijking is daarom 

in een aparte bijlage bij ieder beslispunt (dus bij iedere voorgestelde 

mandaatwijziging) apart uitleg gegeven over de huidige situatie en de situatie 

na instemming met het beslispunt (dus na de mandaatwijziging). 

 

Het college besluit: 

1. Het mandaat in het Hoofdstuk afdeling Ruimte met nummer 43 zo te 

wijzigen dat ook het weigeren van vergunningen is gemandateerd aan 

de afdelingsmanager Ruimte, onder de voorwaarde dat de 

portefeuillehouder kennis dient te hebben van het gebruik van het 

mandaat; 

2. Aan de afdelingsmanager Ruimte mandaat te verlenen voor het 

doorbreken van de aanhouding van een beslissing op een aanvraag om 

een omgevingsvergunning (artikel 3.3 en 3.5 Wabo), onder de 

voorwaarde dat de portefeuillehouder kennis dient te hebben van het 

gebruik van het mandaat; 

3. Aan het mandaat in het Hoofdstuk afdeling Ruimte met nummer 47 de 

voorwaarde toe te voegen dat de portefeuillehouder kennis dient te 

hebben van het gebruik van het mandaat bij weigeringsbesluiten; 

4. Het mandaat in het Hoofdstuk afdeling Ruimte met nummer 49 zo te 

wijzigen dat de afdelingsmanager Ruimte mandaat wordt verleend voor 

het geven van antwoord, mondeling en schriftelijk, op verzoeken om 

informatie, inclusief informatieve en procedurele berichtgeving 

voor/over de taakvelden van de afdeling Ruimte. 
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5. Het mandaat in het Hoofdstuk afdeling Ruimte met nummer 61 zo te 

wijzigen dat ook de juridisch medewerkers RO mandaat hebben voor 

het digitaal waarmerken en publiceren van structuurvisies, 

bestemmingplannen, projectbesluiten, voorbereidingsbesluiten en 

beheersverordeningen; 

6. Aan de afdelingsmanager Ruimte mandaat te verlenen voor het 

beslissen op principeverzoeken om planologische medewerking onder 

de voorwaarde dat de portefeuillehouder kennis dient te hebben van 

het gebruik van het mandaat; 

7. Aan de afdelingsmanager Ruimte mandaat te verlenen om te beslissen 

op aanvragen omgevingsvergunning voor het afwijken van een verbod 

tot wijziging van het gebruik als bedoeld in artikel 3.7 Wro onder de 

voorwaarde dat de portefeuillehouder kennis dient te hebben van het 

gebruik van het mandaat. 

8. Te besluiten dat geen ondermandaat wordt verleend bij de mandaten 

genoemd in beslispunt 1 t/m 7. 

9. De mandaten bij de volgende actualisatie op te nemen in het 

Mandaatregister. 
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Jaarverslag 2019 Bereikbaarheidsagenda 

Onlangs is het jaarverslag 2019 van ZO Slim Bereikbaar, de 

bereikbaarheidsagenda van Zuidoost-Brabant vanuit de regio verstrekt aan de 

regiogemeenten om de colleges en gemeenteraden hierover te informeren. Het 

jaarverslag geeft een beeld van wat het programma heeft bereikt en biedt een 

vooruitblik naar het jaar 2020 en verder. 

 

Het college besluit: 

1. Kennisnemen van het Jaarverslag 2019 Bereikbaarheidsagenda; 

2. De Raadsinformatiebrief en het Jaarverslag 2019 

Bereikbaarheidsagenda door te geleiden naar de gemeenteraad. 
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Agendaverzoek thema-avond update RES 

Met de regio zijn wij bezig met het opstellen van een Regionale 

Energiestrategie (RES). Deze strategie moet voor 1 juli 2021 voorgelegd 

worden aan alle raden in de regio ter besluitvorming. Onze raad heeft 

aangegeven meer betrokken te willen worden bij deze RES. Wij willen op de 

volgende manier invulling geven aan deze wens: 

• 25 januari 2021 presentatie over de laatste stand van zaken van de RES 

• 1 maart 2021 bespreken eerste concept RES 1.0 in de commissie en ophalen 

van input 

• 7 juni 2021 RES 1.0 ter vaststelling in de raad 

Dit agendaverzoek heeft betrekking op de eerste stap in dit proces, de thema-
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avond. De presentatie zal begin januari gemaakt worden, zodat de laatste 

stand van zaken en de eerste resultaten van de PlanMER daarin meegenomen 

kunnen worden. De presentatie zal vooraf aan het college voorgelegd worden. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het bijgevoegde agendaverzoek. 

2. Het agendaverzoek via de griffie aan te bieden aan de raad. 
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Beoordeling aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage Eendenpoel 12 in 

Mierlo 

Op 11 augustus 2020 heeft de heer J. Adriaans een aanmeldnotitie ingediend 

voorafgaand aan een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het 

veranderen en in werking hebben van een varkensbedrijf aan de Eendenpoel 12 

in Mierlo. Op 30 oktober is deze aanmeldnotitie aangevuld. De verandering 

betreft met name het realiseren van een nieuw gebouw waarin een 

hygiënesluis, een kantine en een kantoor worden ondergebracht. 

 

Het college besluit: 

1. Dat, ter voorbereiding op het besluit op de aanvraag om een 

omgevingsvergunning voor het veranderen van het varkensbedrijf aan 

de Eendenpoel 12 in Mierlo, geen milieueffectrapport moet worden 

opgesteld; 

2. De heer J. Adriaans van dit besluit op de hoogte te stellen; 

3. Dit besluit bekend te maken in de Staatscourant, in 

Middenstandsbelangen en op de website van de gemeente Geldrop-

Mierlo. 
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Aanleg parkeerterrein Molenstraat 8, definitief ontwerp 

Het voorlopig ontwerp voor de aanleg van een nieuwe parkeervoorziening 

langs het perceel Molenstraat 8 heeft onlangs voor een ieder ter inzage 

gelegen ten behoeve van de reguliere inspraakprocedure. Daarop is één reactie 

gekomen. De reactie vanuit het waterschap was reeds in het voorlopig ontwerp 

verwerkt. 

In dit advies wordt onder meer voorgesteld om het definitieve ontwerp voor de 

aanleg van een parkeervoorziening bij Molenstraat 8 vast te stellen zodat de 

uitvoering daarvan in het komend voorjaar kan plaatsvinden. 

 

Het college besluit in te stemmen met het definitief ontwerp voor de aanleg 

van een parkeervoorziening naast het pand Molenstraat 8. 
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Lokaal preventieakkoord 

De lokale preventieakkoorden zijn een vertaling van het Nationale 

Preventieakkoord dat de VNG in november 2018 ondertekende met ca. 70 

andere landelijke partijen in de publieke en private sector. De focus ligt op het 

terugdringen van problematisch alcoholgebruik, roken en overgewicht. 

Voor de totstandkoming van een lokaal preventieakkoord is 

ondersteuningsbudget beschikbaar. Dit ondersteuningsbudget bedraagt 

maximaal € 9.600,- per gemeente. Geldrop-Mierlo kan een aanvraag indienen 

om deze subsidie te verkrijgen. Voorgesteld wordt om het 

ondersteuningsbudget in te zetten voor het aanstellen van een 

formateur/procesbegeleider om een preventieakkoord af te sluiten, het 

organiseren van (start)bijeenkomsten en het lanceren van een campagne en de 

ondersteuningstaak van formateur te beleggen bij de GGD. 

 

Het college besluit in te stemmen met het advies om de GGD aan te stellen als 

formateur en hiervoor een aanvraag in te dienen. 
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Subsidie Stichting Ouders en Jeugdzorg 2021 

De Stichting Ouders en Jeugdzorg (voorheen de Noodkreet) vraagt voor het jaar 

2021 een subsidiebedrag aan. De Stichting biedt onafhankelijke 

cliëntondersteuning, aan ouders van Geldrop-Mierlo, die te maken hebben 

jeugdhulp binnen het gedwongen kader en die in conflict zijn geraakt met een 

jeugdhulpaanbieder of Gecertificeerde Instelling (GI). 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de toekenning van het subsidiebedrag €5.820 aan 

Stichting Ouders en Jeugdzorg voor het jaar 2021. 

2. De subsidie te bekostigen ten laste van budget ‘Cliëntondersteuning’ 

fcl: 6620000 onder de voorwaarde van voorfinanciering en nacalculatie. 
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RIB Voortgang inburgering, taakstelling huisvesting statushouders en BBenB 

De invoering van de nieuwe Wet Inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. 

Om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de voortgang is een 

raadsinformatiebrief opgesteld. In deze raadsinformatiebrief wordt ook 

ingegaan op de taakstelling huisvesting asielstatushouders en de bed, bad en 

broodopvang voor uitgeprocedeerde vreemdelingen. 

 

Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief 

‘Voortgang inburgering, taakstelling huisvesting asielstatushouders en BB&B’ 

en deze ter kennis te brengen van de gemeenteraad. 
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Beslissing op bezwaar 

Op 10 september 2020 (verzonden 14 september 2020) heeft uw college 

besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een 

tijdelijk gronddepot aan de Gijzenrooiseweg te Geldrop. Bezwaarmaker is het 

hier niet mee eens. Hij heeft zijn bezwaarschrift echter per email ingediend. 

 

Het college besluit het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het 

bestreden besluit in stand te laten. 

 

14. 

 

Plan van aanpak beperking schade en overlast jaarwisseling 2020 - 2021 

Jaarlijks wordt er samen met de politie, een plan van aanpak opgesteld om de 

overlast en schade rondom de jaarwisseling zoveel mogelijk te kunnen 

beperken en de jaarwisseling rustig en veilig te laten verlopen. Het plan van 

aanpak ziet er dit jaar heel anders uit omdat de druk op ziekenhuizen, 

huisartsenposten en handhavers door corona heel hoog is en er op landelijk en 

lokaal niveau maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat deze druk 

verder oploopt. 

 

Het college besluit in te stemmen met het plan van aanpak beperking schade 

en overlast rondom de jaarwisseling 2020 - 2021. 
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Subsidie POH GGZ Jeugd 2021 

De huisarts heeft als wettelijk verwijzer voor jeugdhulp een belangrijke rol bij 

de uitvoering van de Jeugdwet. De Jeugdwet schrijft voor dat huisartsen, 

jeugdartsen en medisch specialisten de jeugdige kunnen doorverwijzen naar 

tweedelijns jeugdhulp. In de wet is ook vastgelegd dat gemeenten afspraken 

maken met huisartsen over de samenwerking en dat er gestreefd wordt naar 

een integrale benadering. Met dit voorstel wordt daar uitwerking aan gegeven. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het verlenen van een subsidie van € 94.250,- voor 

het kalenderjaar 2020 aan Zorggroep DOH voor de financiering van de 

POH GGZ jeugd. 

2. De subsidie te bekostigen uit de post Uitvoeringskosten Jeugdzorg; fcl: 

6672011 / ecl: 38043. 

16 

 

Accountantscontrole 2020 

Voordat de accountant start met de controle van de jaarrekening 2020, is het 

nodig om het controleprotocol 2020 inclusief normenkader door de raad te 

laten stellen. De auditcommissie heeft de raad geadviseerd om het 

controleprotocol in de raadsvergadering van 8 februari 2021 vast te stellen. 
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Het college neemt kennis van raadsvoorstel en het controleprotocol 2020 

inclusief normenkader. 
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Toezichtoordeel informatie- en archiefbeheer 

Jaarlijks informeert het college de gemeenteraad en de provinciale 

archiefinspectie over het archiefbeheer middels het KPI-verslag archief- en 

informatiebeheer. De provincie heeft het archiefbeheer over het jaar 2019 

beoordeeld als ‘voldoet gedeeltelijk’. We willen de gemeenteraad informeren 

over de reden van deze beoordeling. 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het toezichtoordeel informatie- en archiefbeheer; 

2. in te stemmen met het informeren van de gemeenteraad middels bijgaande 

raadsinformatiebrief. 
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Instemmen met notitie Gebundelde uitkering 2020 

Voor de uitvoering van de Participatiewet ontvangt Geldrop-Mierlo een 

rijksbijdrage, het BUIG budget. Wanneer dit budget niet toereikend is, kan 

(wanneer het tekort groter is dan de eigenrisicodrempel 

(voorwaarden worden in bijgaande notitie opgesomd) een beroep gedaan 

worden op de zogenaamde “Vangnetregeling”; een aanvullende Rijksuitkering. 

In 2017 en 2019 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 2021, met de vaststelling van de rekening 2020, 

plaatsvindt, is het vaststellen van bijgaande notitie een voorwaarde in het 

proces om tot een dergelijke aanvraag te kunnen komen. Bijgaande notitie' 

Gebundelde Uitkering 2020’ bevat de analyse en de maatregelen. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de notitie ‘Gebundelde Uitkering 2020’ 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 2020’ ter kennisneming (middels een 

Raadsinformatiebrief) aan de gemeenteraad te sturen. 

 



 

Pagina 9 

 

19 

 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-vergadering d.d. 15 december 2020 

Er zijn geen uitnodigingen ontvangen. 
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Overzicht representatie vanaf 15 december 2020 

Het overzicht representatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 

  

 


