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2017-037092 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 5 december 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-037133 
RU/Rosmol 

Verwijderen bouwblok Brugstraat 26(A) Mierlo 
 
De locatie Brugstraat 26 is in het verleden gekocht om het 
voormalige tankstation met garagebedrijf te kunnen 
saneren. Op basis van het nieuwe bestemmingsplan is de 
voormalige woning, die door het garagebedrijf en 
tankstation als kantoorruimte in gebruik was, weer tot 
woning bestemd. Na sloop van het bedrijfspand kan op 
basis van het bestemmingsplan zowel aan de voorzijde als 
achterzijde een nieuwe vrijstaande woning gerealiseerd 
worden. Voor de nieuwe woning aan de Brugstraat was het 
vanaf het begin duidelijk dat de ruimte hiervoor eigenlijk erg 
krap was. Op het moment dat er zich een koper aandiende 
voor de bestaande woning c.q. het voormalige kantoorpand 
is er daarom ook gekeken naar de mogelijkheid om het 
perceel aan de voorzijde te splitsen. In het overleg met die 
potentiële koper en de buren zijn we er op dat moment niet 
uitgekomen. Nu de bestaande woning c.q. het 
voormalige kantoorpand zonder extra grond is verkocht, 
hebben de buren zich opnieuw gemeld met de vraag of zij 
dan niet het volledige perceel kunnen kopen om toe te 
voegen aan hun woonperceel. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
opstarten van een 
bestemmingsplanherziening 
voor Brugstraat 26(A); 
2. In te stemmen met de 
financiële consequentie van een 
lagere grondverkoopopbrengst; 
3. In te stemmen met de 
koopovereenkomst; 
4. In te stemmen met het 
plaatsen van een advertentie 
voor het laatste bouwperceel. 

 
 

   

2016-012998 
RU/Phwout 

Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsakkoord en 
uitvoering Bereikbarheidsagenda Zuidoost-Brabant 
 
Op 31 oktober 2016 heeft de gemeenteraad de 
intentieovereenkomst ‘Brainport Duurzaam Slim 
Verbonden’ bekrachtigd. Daarna zijn de projectfiches en de 
financieringsstrategie verder uitgewerkt in de nu 
voorliggende Intentieovereenkomst  Bereikbaarheids-
akkoord Zuidoost-Brabant 2017-2030. Een 
intentieovereenkomst tussen de betrokken gemeenten is 
één van de voorwaarden die de provincie stelt, zodat 
Gedeputeerde Staten mogelijk in januari kan besluiten tot 
het beschikbaar stellen van de € 55,75 miljoen voor 
cofinanciering van projecten uit het 
Bereikbaarheidsakkoord. Met het 
ondertekenen van deze intentieovereenkomst wordt de 
intentie uitgesproken om financiële middelen te reserveren 
omdat simpelweg de tijd ontbreekt om nu een echte 
samenwerkingsovereenkomst (met financiële 
verplichtingen) aan te gaan. Voordat er echt geld vanuit 
gemeenten naar een project buiten de gemeente of voor de 
hele regio gaat (op zijn vroegst in 2019) wordt er een 
samenwerkingsovereenkomst getekend, waarvan de 
financiële consequenties landen in de begrotingen voor 
2019 e.v.. In dat proces worden de raden nadrukkelijk 

Het college besluit: 
 
1.In te stemmen met de 
uitgangspunten voor de 
financieringsstrategie voor de 
cofinanciering van het 
Bereikbaarheidsakkoord 
Zuidoost-Brabant, zoals 
beschreven in bijlage 1. 
2. Tot het aangaan van de 
Intentieovereenkomst 
Cofinanciering 
Bereikbaarheidsakkoord 
Zuidoost-Brabant en hiermee, 
wat betreft de generieke 
projecten uit het 
Bereikbaarheidsakkoord, de 
intentie uit te spreken om 
gedurende 10 jaar een 
structurele bijdrage in de 
cofinanciering van deze 
projecten op te nemen in de 
begroting (2019-2028), in te 
brengen in de Kadernota 2019-
2022 en wat betreft de 



betrokken en hebben zij uiteraard ook de 
beslissingsbevoegdheid, immers via hun budgetrecht. 

relatiegerichte projecten, de 
intentie uit te spreken om de 
voor de cofinanciering van die 
projecten benodigde middelen 
tijdig op te nemen in de 
begroting. 
3. De burgemeester te 
verzoeken volmacht te verlenen 
aan wethouder R. Hoekman-
Sulman de 
Intentieovereenkomst 
Cofinanciering 
Bereikbaarheidsakkoord 
Zuidoost-Brabant namens de 
gemeente Geldrop-Mierlo te 
ondertekenen tijdens de 
regionale Ontwikkeldag Zuid-
Oost op 13 december 2017. 
4. Het college van 
Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Helmond te 
mandateren de middelen die de 
Provincie Noord-Brabant heeft 
gereserveerd voor de uitvoering 
van het Bereikbaarheidsakkoord 
Zuidoost-Brabant te incasseren, 
te beheren en te verdelen 
volgens de subsidieregeling, die, 
na instemming van de 
deelnemende gemeenten, wordt 
vastgesteld door de gemeente 
Helmond. 
5. In te stemmen met de 
verdeling van de bijdragen aan 
de kosten van de 
programmaorganisatie 
Bereikbaarheidsagenda 
Zuidoost-Brabant voor de 
periode 2018-2022. 
6. De programmacoördinator 
van de Bereikbaarheidsagenda 
te mandateren tot het doen van 
uitgaven t.b.v. de 
programmaorganisatie tot een 
maximum van € 75.000,- per 
jaar. 
7. In te stemmen met de totale 
programmering van de 
maatregelen uit de 
Bereikbaarheidsagenda 
waarbij een onderverdeling is 
gemaakt tussen projecten met 
uitvoering in 2017-2018, 2019-
2022 en 2023-2030. 
8. Kennis te nemen van het 
pakket aan projectfiches als 
gezamenlijk vertrekpunt voor de 
adaptieve uitvoering van de 
Bereikbaarheidsagenda 
Zuidoost-Brabant. 
9. De gemeenteraad hierover 
direct na de ondertekening van 
de intentieovereenkomst op 13 
december 2017 te informeren 
middels de raadsinformatiebrief. 

   



2017-036234 
RU/Hasant 

Verlengen dienstverleningsovereenkomst ODZOB 
 
In de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant staat vermeld dat tussen de deelnemers 
en de ODZOB een dienstverleningsovereenkomst (DVO) 
moet worden gesloten. Omdat de geldigheidsduur van de 
huidige DVO 2015-2017 eind dit jaar eindigt moet er een 
nieuwe DVO worden gesloten. Het Algemeen Bestuur van 
de ODZOB, dat bevoegd is de tekst van een nieuwe 
DVO vast te stellen, wil de huidige DVO graag met een jaar 
verlengen.  

Het college besluit akkoord te 
gaan met de ondertekening van 
de 
dienstverleningsovereenkomst 
2018. 
 

   

2017-035041 
RU/Frrave 

Uitvoeringsovereenkomst voor een tweede pakket 
KRW-maatregelen zuiveringscluster Eindhoven 
 
Op dit moment voldoet de waterkwaliteit van de Dommelen 
de zijbeken niet aan de Europese Kader Richtlijn Water 
(KRW). Deze richtlijn is bedoeld om te zorgen dat de 
kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Europa uiterlijk 
2027 op een goed niveau is en blijft. Om hier uitvoering aan 
te 
geven voor het stroomgebied van de Boven-Dommel en de 
zijbeken werken de betrokken partijen (10 gemeenten en 
Waterschap De Dommel) samen in het Waterportaal 
Zuidoost Brabant. Het is niet mogelijk om afzonderlijk van 
elkaar (iedere partij voor zich) de knelpunten weg te nemen 
zonder het knelpunt bij een ander groter te maken. We 
moeten de 
afvalwaterketen daarom, precies zoals in het 
Bestuursakkoord Water is afgesproken, als één systeem 
beschouwen om waterkwaliteitsknelpunten samen effectief 
aan te kunnen pakken op basis van een gezamenlijk 
maatregelenpakket voor de periode 2015-2021. Een eerste 
tranche maatregelen is inmiddels gerealiseerd. De tweede 
tranche ligt nu voor, waarbij aanvullende stations voor 
oppervlaktewaterbeluchting worden gerealiseerd en bij de 
rioolwaterzuivering de nitrificatie wordt verbeterd en 
nabezinktanks worden opgehoogd.  

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 
overeenkomst voor de uitvoering 
van een maatregelenpakket 
voor de tweede tranche (bijlage 
A); 
2. De portefeuillehouder "water" 
te machtigen om de 
uitvoeringsovereenkomst te 
ondertekenen;  
3. In te stemmen met 
begrotingswijziging 181010 en 
deze mee te nemen in de eerste 
rapportage over 2018. 
 
 

   

2017-037172 
MO/Gekamm 

Wijzigingen collectieve ziektekostenverzekering 
 
De gemeente Geldrop-Mierlo kent een collectieve 
ziektekostenverzekering voor minima. Dit betekent dat 
iemand met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm 
een ziektekostenverzekering kan afsluiten via de gemeente. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
verhogen van de gemeentelijke 
bijdrage van de collectieve 
ziektekostenverzekering voor 
minima. 
2. De gemeentelijke bijdrage te 
verhogen naar € 20, - per klant 
per maand. 
3. Deze wijziging in te laten 
gaan met ingang van 1 januari 
2018. 
4. Dat de extra kosten zullen 
worden gedekt uit het budget 
bijzondere bijstand. 
5. Dat de WTCG en CER voor 
maximaal 1 jaar worden 
verlengd. 
6. Het Cliënten Platform Minima 
(CPM) en Wmo raad in kennis te 
stellen van de voorgestelde 
wijzigingen. 

   

2017-035893 
DD/Hemeul 

Managementletter 2017 
 
Elk jaar wordt door de accountant een tussentijdse controle 

Het college besluit in te 
stemmen met de reactie op de 
Managementletter. 



uitgevoerd (de interim-controle). De adviezen en conclusies 
van deze controle worden beschreven in de management-
letter. De managementletter 2017 is op 22 november 2017 
besproken met de accountant, portefeuillehouder financiën, 
gemeentesecretaris en de controller. 

 
 
 

   

2017-037113 
DD/Rohesc 

Accountantscontrole 2017 
 
Voordat de accountant start met de controle van de 
jaarrekening 2017, is het nodig om het 
controleprotocol 2017 inclusief normenkader 2017 vast te 
stellen. 
 

Het college besluit: 
 
1. Het controleprotocol 2017 
inclusief normenkader 2017 vast 
te stellen; 
2. Kennis te nemen van het 
raadsvoorstel 
accountantscontrole 2017. 

   

2017-036786 
OS/Jamans 

Plan van aanpak beperking overlast en schade rondom 
de jaarwisseling 2017-2018 
 
Sinds een aantal jaren 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. Inmiddels is er een soort van standaard plan van 
aanpak, dat jaarlijks slechts op enkele onderdelen 
aanpassing behoeft. Ook wordt er jaarlijks aan het begin 
van het nieuwe jaar geëvalueerd hoe de jaarwisseling is 
verlopen en of de voorgestelde maatregelen effect hebben 
gehad. 

Het college besluit akkoord te 
gaan met het plan van aanpak 
beperking overlast en schade 
rondom jaarwisseling 2017 – 
2018. 
 
 

   

2017-036632 
OS/Magofe-
Gahout-
Lohomb 

Beslissing op bezwaar preventieve dwangsom gebruik 
Geldropseweg 12 / Boskamp & Willems Advocaten 
namens Malcon Beheer B.V. c.s. 
 
Bij besluit van 25 juli 2017 is aan Malcon beheer B.V., 
Spronsen Vastgoed B.V. en Tiemessen Vastgoed B.V. een 
preventieve lastgeving onder dwangsom opgelegd gericht 
op de overtreding van het op 16 juni 2017 in werking 
getreden voorbereidingsbesluit voor het perceel 
Geldropseweg 12 te Mierlo. Genoemde rechtspersonen 
hebben tegen dit besluit bezwaar aangetekend. Dit 
bezwaar ligt thans ter besluitvorming gereed. 

Het college besluit: 
 
1.Het bezwaarschrift van 
Boskamp & Willems Advocaten 
namens Malcon beheer B.V., 
Spronsen Vastgoed B.V. en 
Tiemessen Vastgoed B.V. 
ontvankelijk, maar ongegrond te 
verklaren: 
2. Het verzoek om 
proceskostenvergoeding af te 
wijzen. 
3. De raad via een 
raadsinformatiebrief te 
informeren. 

   

2017-036635 
OS/Magofe-
Gahout-
Lohomb 

Beslissing op bezwaar preventieve dwangsom gebruik 
Geldropseweg 12 / Nysingh Advocaten-notarissen 
namens Aldi Vastgoed B.V. c.s. 
 
Bij besluit van 25 juli 2017 is aan Aldi Vastgoed B.V. en Aldi 
Best B.V. een preventieve lastgeving onder dwangsom 
opgelegd gericht op de overtreding van het op 16 juni 2017 
in werking getreden voorbereidingsbesluit voor het perceel 
Geldropseweg 12 te Mierlo. Genoemde rechtspersonen 
hebben tegen dit besluit bezwaar aangetekend. Dit 
bezwaar ligt thans ter besluitvorming gereed. 

Het college besluit: 
 
1.Het bezwaarschrift van 
Nysingh Advocaten-notarissen 
namens Aldi Vastgoed B.V. en 
Aldi Best B.V. ontvankelijk, maar 
ongegrond te verklaren: 
2. Het verzoek om 
proceskostenvergoeding af te 
wijzen. 
3. De raad via een 
raadsinformatiebrief te 
informeren. 

   

2017-036227 
OS/Wigebo 

Vergadering AB MRE 13 december 2017 
 
De vergaderstukken van de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven worden in de 
collegevergadering, voorafgaand aan de AB vergadering, 
besproken. 

De vergaderstukken geven geen 
aanleiding voor op- of 
aanmerkingen en het college 
besluit deze ter kennisgeving 
aan te nemen. 



 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 12 december 2017. 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


