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2018-002771 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 23 januari 2018 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2018-000718 
RU/Gahout 

Nieuwbouw tweetal vrijstaande woningen ter 
vervanging van bestaande tweekapper Stationsstraat 
13-15 Geldrop 
 
Stationsstraat 13-15 is de voormalige pastorie. Het 
bestaande gebouw is een tweekapper (twee huisnummers). 
Het verzoek ziet op sloop van het bestaande pand en 
vervanging door twee vrijstaande woningen. Het 
bestemmingsplan laat twee vrijstaande woningen toe, maar 
niet aan alle bouwregels wordt voldaan in het voorstel van 
de aanvrager. Afwijking van het bestemmingsplan is nodig 
om medewerking te kunnen verlenen aan het verzoek. 

Het college besluit: 
 
1. Geen medewerking te 
verlenen aan het ingediende 
verzoek; 
2. Wel medewerking te verlenen 
aan een aangepast bouwplan 
voor twee vrijstaande woningen 
op basis van de volgende 
randvoorwaarden: 
· De twee vrijstaande woningen 
ten opzichte van elkaar laten 
verspringen, zodat de 
tussenruimte 6 meter is en het 
geheel daardoor goed aansluit 
in de Stationsstraat; 
· Een goothoogte van maximaal 
5,5 meter; 
· Het laten vervallen van de 
“schoorstenen”; 
· Een andere gevelindeling om 
het geheel ranker te maken; 
· Initiatiefnemer neemt contact 
op met de aangrenzende 
buurpercelen om het plan te 
bespreken. 

   

2017-030354 
RU/Gikant-
Jokuip 

Hospitality  versterken in Geldrop-Mierlo 
 

Twaalf ondernemers uit de werkgroep Recreatie&Toerisme 
hebben een projectteam samengesteld om de 
informatievoorziening aan recreanten en toeristen te 
optimaliseren. Dit projectteam Hospitality wil vier 
deelprojecten starten en heeft daar werkbudget voor nodig. 
Daarnaast heeft het etablissement waar in Mierlo het VVV i-
point stond eind 2017 haar deuren gesloten. Het is zaak om 
op korte termijn een nieuwe locatie te vinden voor het VVV 
i-point in het centrum van Mierlo. 

Het college besluit: 
 
1. Het raadsvoorstel 
Ondersteunen project Hospitality 
ter besluitvorming aan de 
gemeenteraad aan te bieden. 
2. VVV i-point Mierlo naar café-
restaurant De Koffer te 
verplaatsen. 

   

2018-001277 
RU/Roandr 

Oprichten bijgebouw / schuur Broekstraat 55 Mierlo 
 
De nieuwe eigenaar van de woning Broekstraat 55, gelegen 
in het beschermd dorpsgezicht ’t Broek wil een vrij fors 
bijgebouw in de vorm van een traditionele Vlaamse schuur 
oprichten. De gewenste functie van gastenverblijf is ter 
plaatse direct toegestaan, maar voor de afwijkende hoogte 
en oppervlakte is een uitgebreide afwijkingsprocedure 
nodig. De afwijkende hoogte ontstaat door de keuze om het 
bijgebouw in de vorm van een Vlaamse schuur op te richten 
en wordt niet gebruikt om een extra verdiepingslaag toe te 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
bouwplan voor het oprichten van 
een bijgebouw / gastenverblijf in 
de vorm van een schuur bij de 
woning Broekstraat 55 in Mierlo; 
2. Er mee in te stemmen om 
hiervoor een uitgebreide 
afwijkingsprocedure te 
doorlopen. 



voegen. Het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van 
welstand en is voldoende ondergeschikt aan de bestaande 
woning. 

   

2018-001781 
RU/Erdere 

Oriënterende visie op energieneutraliteit 
 
De oriënterende notitie wordt aan de raad voorgelegd om 
input op te halen voor het realiseren van de ambitie van 
Geldrop-Mierlo op energieneutraliteit en het formuleren van 
de definitieve visie op energieneutraliteit. Het stuk 
informeert over hoe het pad naar een energieneutraal 
Geldrop-Mierlo eruit kan zien, gebaseerd op uitkomsten van 
een regionale studie naar de mogelijkheden voor een 
energieneutrale regio. Deze studie laat zien dat de opgave 
om energieneutraliteit te bereiken bijzonder groot is en dat 
samenwerking in de regio nodig is. 

Het college besluit de 
oriënterende visie op 
energieneutraliteit door te leiden 
ter bespreking in de 
ruimtekamer. 

   

2017-038454 
RU/Pevers 

Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan “Mierlo’s Welkom” 
 
In de vergadering van de Ruimtekamer van  22 januari jl. is 
in grote meerderheid aan het college geadviseerd/verzocht 
om aan de raad op 5 februari a.s. een gewijzigd/aangepast 
voorstel voor te leggen met betrekking tot de vaststelling 
van het bestemmingsplan “Mierlo’s Welkom”. De gevraagde 
wijziging heeft betrekking op het maken van een 
ontsluitingsweg voor het nieuwe wijkje voor alle verkeer van 
en naar de Industrieweg. Het oorspronkelijke voorstel ging 
uit van een 2-zijdige ontsluiting voor alle verkeer via de 
Ellenaar en de Hekelstraat. Het aangepaste voorstel gaat 
uit van een 3-zijdige ontsluiting, Één voor langzaam verkeer 
via de Ellenaar en één voor langzaam verkeer via de 
Hekelstraat. Via de Industrieweg komt een ontsluiting voor 
alle verkeer. De langzaam verkeer ontsluitingen kunnen bij 
calamiteiten worden gebruikt door de hulpdiensten. 

Het college besluit In te  
stemmen met het gewijzigde 
raadsvoorstel, met de 
gewijzigde nota “Zienswijzen 
ontwerp-bestemmingsplan 
“Mierlo’s Welkom”, met het 
ontwerp voor de nieuwe 
ontsluitingsstructuur en met de 
aangepaste tekst van de 
plantoelichting. 

   

2017-033052 
MO/Gekamm 

Proces Laco 
 
In de Leefkamer van 6 december 2017 is het voorstel over 
de contractverlenging met Laco besproken. Tijdens de 
behandeling van dit voorstel bleek dat bij de raad behoefte 
bestond aan een concreet plan voor de 
gebiedsontwikkeling van het recreatieterrein de Smelen en 
de toekomst van het zwembad. Hiervoor is een 
procesvoorstel gemaakt. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
raadsvoorstel. 
2. Het raadsvoorstel aan de 
raad voor te leggen. 

   

2018-000741 
MO/Gekamm 

Uitbreiding visrecht, nachtvissen 
 
Vanuit hengelsportvereniging “De IJzeren Man” is het 
verzoek gekomen om het recht op nachtvissen voor leden 
uit te breiden. De vereniging wil graag dat nachtvissen 
wordt toegestaan op de zuidoever van de derde visvijver in 
recreatiegebied De Smelen (gelegen naast Cocody). 

Het college besluit in te 
stemmen met het verzoek van 
hengelsportverenging “De 
IJzeren Man” om nachtvissen 
toe te staan op de zuidoever van 
de derde visvijver in 
recreatiegebied De Smelen. 

   

2017-037159 
MO/Pewilm 

Afschaffen normbedragen inrichtingskosten mèt advies 
CPM 
 
Op 19 december 2017 is besloten voorlopig akkoord te 
gaan met het voorstel "Afschaffen normbedragen 
inrichtingskosten' en het voorstel ter advisering voor te 
leggen aan de CPM. De CPM geeft een positief advies. 

Het college besluit in te 
stemmen met het afschaffen van 
de normbedragen voor 
inrichtingskosten. 
 

   

2017-037110 
MO/Pewilm 

Moment van aanvragen Bijzondere Bijstand 
 
Op 19 december 2017 is besloten voorlopig akkoord te 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 



gaan met het voorstel "Moment van aanvragen Bijzondere 
Bijstand' en het voorstel ter advisering voor te leggen aan 
de CPM. De CPM geeft een positief advies. 

inkorten van de termijn tussen 
het indienen van een aanvraag 
voor bijzondere bijstand en het 
opkomen van de kosten. 
2. Deze termijn te stellen op 
maximaal zes maanden. 

   

2018-001332 
MO/Anjuli 

Statutenwijziging Stichting Kasteel Geldrop 
 
De Stichting Kasteel Geldrop, mede namens de Stichting 

Kinderboerderij Geldrop en Stichting Vrienden van het Kasteel 
Geldrop, vraagt toestemming om haar statuten te wijzigen. Met de 
wijziging wordt de rol van de gemeente afstandelijker. De wijziging 
gaat gepaard met een fusie tussen genoemde drie stichtingen. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 
voorgestelde statutenwijziging; 
2. Na statutenwijziging de 
huidige subsidies aan Stichting 
Kasteel Geldrop en Stichting 
Kinderboerderij Geldrop te 
verstrekken aan Stichting 
Landgoed Kasteel Geldrop; 
3. Te verlangen dat de 
jaarstukken van Stichting 
Landgoed Kasteel Geldrop 
voorzien worden van een 
goedkeurende controle-
verklaring . 

   

2018-000178 
OS/Anheuv 

Jaarverslag handhaving 2017 en 
Uitvoeringsprogramma handhaving 2018 
 
Het jaarverslag en het uitvoeringsprogramma maken 
onderdeel uit van de handhavingsbeleidscyclus. Een 
jaarverslag is een nuttig middel om stil te staan bij de 
behaalde resultaten, de balans op te maken, te leren en op 
basis daarvan bij te sturen. Logisch vervolg op het 
jaarverslag is het uitvoeringsprogramma, waar de 
conclusies en aanbevelingen uit het jaarverslag zijn 
ingepast. Het uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de 
handhavingstaken, de op basis van de conclusies en 
aanbevelingen bijgestelde handhavingsinzet, met 
bijbehorende interventies en resultaten die daarom 
beoogd worden. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
Jaarverslag handhaving 2017; 
2. In te stemmen met het 
"Uitvoeringsprogramma 
handhaving 2018; 
3. De raad door middel van een 
raadsinformatiebrief hierover te 
informeren; 
4. De Provincie Noord-Brabant 
door middel van een brief 
hierover te informeren. 
 
 
 

   

2018-002284 
OS/Yvviss 

Beslissing op bezwaar 
 
Op 24 oktober 2017 is van Boete-expert.nl   een 
bezwaarschrift ontvangen gericht tegen het besluit van 12 
september 2017 om het verzoek van reclamant om inzage 
in de verwerking van persoonsgegevens op grond van 
artikel 35 tweede lid van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (hierna:Wbp) toe te kennen. Het 
bezwaarschrift is  in handen gesteld van de commissie voor 
bezwaarschriften (hierna te noemen: commissie). Op 15 
januari 2018 heeft de commissie het bezwaarschrift 
behandeld en zijn reclamant en college in de gelegenheid 
gesteld te worden gehoord. Van de hoorzitting is een 
verslag gemaakt. 

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. 

   

2018-002583 
OS/Yvviss-
Ligubb 

Raadsvoorstel Verordening bezwaar- en 
klachtencommissie 
 
Met ingang van 27 maart 2014 zijn de voorzitter en de 
leden van de commissie overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 3 derde lid van de Verordening commissie 
bezwaarschriften en de Verordening Klachtbehandeling 
gemeente Geldrop-Mierlo 2011 door het college 

Het college besluit de raad voor 
te stellen de Verordening 
bezwaar- en klachten commissie 
vast te stellen overeenkomstig 
het concept en de door de raad 
op 6 juni 2011 vastgestelde 
Verordening commissie 
bezwaarschriften en de 



(her)benoemd. In verband met het verstrijken van de 
vierjaarstermijn per 27 maart 2018 is inmiddels de werving 
van een nieuwe voorzitter en leden gestart. Dit vormde 
aanleiding om de vigerende verordeningen nog eens tegen 
het licht te houden. Aanleiding voor een wijziging van de 
verordeningen is de duur van de benoeming van vier jaar 
en het feit dat er thans op grond van beide verordeningen 
vacatiegeld wordt toegekend, zodat de voorzitter en de 
commissieleden tweemaal uitbetaald krijgen indien er zowel 
klachten als bezwaren tijdens één hoorzitting worden 
behandeld. 

Verordening Klachtbehandeling 
gemeente Geldrop-Mierlo 2011 
(gewijzigd op 26 augustus 2013) 
per gelijke datum in te trekken. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 30 januari 2017 

Het overzicht representatie 
wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


