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2020-004177 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 3 maart 2020 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2018-010263 
RU/yvgraa 

stand van zaken herontwikkeling Heer de 
Heuschweg 115 
 
In 2018 hebben we van een ontwikkelaar de 
vraag gekregen of herontwikkeling van het 
perceel Heer de Heuschweg 115 mogelijk is. 
Het principeverzoek zag op sloop van de 
bestaande vrijstaande woning en nieuwbouw 
van een aantal woningen. In antwoord op het 
principeverzoek heeft uw college richting 
ontwikkelaar aangegeven dat u mee wil 
denken over de bouw van een viertal 
seniorenwoningen (aan de Burgemeester 
Pankenstraat) en één vrijstaande woning (aan 
de Heer de Heuschweg). Hierover is op 8 mei 
2019 een informatieavond georganiseerd voor 
de omwonenden. Tijdens deze avond zijn ook 
de verschillende mogelijkheden voor het 
ontsluiten van het woningbouwplan besproken. 
Dit riep veel reacties op. De resultaten van de 
informatieavond zijn in juli 2019 
teruggekoppeld aan de omwonenden. 
Sindsdien is het stil geweest voor de 
omwonenden. Het voorstel is om bijgevoegde 
conceptbrief aan de omwonenden te versturen 
met daarin de actuele stand van zaken 
(tussenbericht). 
  

Het college besluit de conceptbrief 
(tussenbericht) te verzenden aan de 
omwonenden van het perceel Heer de 
Heuschweg 115, waarvoor 
herontwikkelingsplannen bestaan. 

   

2019-055773 
RU/roelem 

Groot onderhoud Wilhelminastraat 
Inspraaknotitie en Definitief Ontwerp 
 
Het Voorlopig Ontwerp voor het Groot 
onderhoud van de Wilhelminastraat heeft van 5 
december tot en met 23 januari ter inzage 
gelegen. Op 15 januari is een openbare 
inloopavond gehouden in het Patronaat in 
Mierlo. Naar aanleiding van de ingebrachte 
zienswijzen is het plan op enkele details 
aangepast. In dit voorstel worden de 
inspraaknotitie en het Definitieve Ontwerp (DO) 

Het college besluit: 
  
1 De inspraaknotitie van het Groot 

onderhoud Wilhelminastraat, d.d. 02-
03-2020 vast te stellen; 

2 Het Definitieve Ontwerp van het Groot 
onderhoud Wilhelminastraat, d.d. 02-
03-2020 vast te stellen  
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ter vaststelling voorgelegd. Daarna kunnen wij 
starten met de voorbereiding van dit project en 
uiteindelijk met de uitvoering. 

   

2020-003496 
RU/jazand 

Continuering zonnepanelenproject De 
Groene Zone 
 
Het regionaal zonnepanelenproject De Groene 
Zone is vanaf 1 april 2018 van start gegaan. 
De initiële looptijd van het project is twee jaar, 
waarbij de deelnemende gemeenten de 
mogelijkheid hebben om de opdracht met de 
Serviceprovider met één jaar te verlengen. 
Vanwege minder animo dan verwacht en het 
nog beschikbare budget (€ 2.170.756,-) kan er 
alvast een gedeelte (€ 1.000.000,-) van het 
gereserveerde bedrag voor de 
projectfinanciering terug worden betaald aan 
de provincie. Indien er toch meer panelen 
dienen te worden geïnstalleerd kan dit worden 
voorgefinancierd uit de totaalfinanciering van 
de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente 
Geldrop-Mierlo voor particulieren die geen 
eigen middelen hebben om hun woning te 
verduurzamen (o.a. plaatsen van 
zonnepanelen) de Stimuleringsregeling 
duurzaamheid.  

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met continuering van het 

zonnepanelenproject De Groene Zone 
tot 1 april 2021. 

2 In te stemmen met verlenging met 
gekort budget en van het resterende 
budget (€ 2.170.756) alvast € 
1.000.000,- aan de provincie terug te 
betalen. 

   

2020-004639 
PU/jovleu 

Vergunningenbeleid en 
Uitvoeringsprogramma Geldrop-Mierlo 2020 
 
In het Besluit omgevingsrecht zijn eisen 
vastgelegd waaraan elke professionele VTH-
organisatie moet voldoen. Deze eisen hebben 
tot doel om de uitvoering van de VTH-taken op 
een adequate, herkenbare en structurele wijze 
te laten verlopen. De hierbij gehanteerde 
fundamenten zijn de minimale eisen uit wet- en 
regelgeving en prioritering op basis van 
risicoanalyses. Het vast te stellen 
‘Vergunningenbeleid en Uitvoeringsprogramma 
Geldrop-Mierlo 2020’ omschrijft op welke wijze 
de uitvoering van de wettelijke taken geschiedt. 

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met het 

‘Vergunningenbeleid en 
Uitvoeringsprogramma Geldrop-Mierlo 
2020’. 

2. De provincie Noord-Brabant door 
middel van bijgevoegde brief hierover 
te informeren. 

3. De raad door middel van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief hierover te 
informeren. 

   

2019-057462 
MO/aisaft 

Subsidie POH GGZ Jeugd 2020 
 
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 € 89.375,- 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.  
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2019-037423 
OS/bebrug 

Verzoek handhaving tegen overtreding 
Bouwbesluit 2012 door aanwezigheid van 
pallets op perceel Spaarpot 12 in Geldrop 
 
Op 3 januari 2020 is door de eigenaren 
Spaarpot 10 het verzoek ontvangen tot 
handhavend optreden tegen overtredingen 
Bouwbesluit 2012(brandveiligheid) vanwege de 
aanwezigheid van een voorraad houten pallets 
op het perceel Spaarpot 12. Onderzoek wijst 
uit dat het verzoek gehonoreerd dient te 
worden. Exploitant Spaarpot 12 dient gelast te 
worden de voorraad pallets in de 
opslagblokken 1-3 te verwijderen of zodanige 
voorzieningen te treffen en vooraf aan te tonen 
dat voldaan wordt aan het Bouwbesluit 2012. 
Een last onder dwangsom opleggen tot 
ongedaanmaking van overtreding artikel 7.7 lid 
2 sub a.(stralingsbelasting) van €5000,- per 
opslagblok / per week met een maximum van 
€50.000,-. En een last onder dwangsom 
opleggen tot ongedaanmaking van overtreding 
artikel 7.7 lid 2 sub b.(bereikbaarheid) van 
€500 per week met een maximum van €5000,-. 
De begunstigingstermijn stellen tot uiterlijk 28 
maart 2020. 

Het college besluit op grond van het 
bepaalde in artikelen van de Woningwet, 
het Bouwbesluit 2012(Bouwbesluit), 
hoofdstuk 5 e.a. van de Wet algemene 
bepaling omgevingswet(Wabo), hoofdstuk 5 
e.a. van de Algemene wet 
bestuursrecht(Awb) met toepassing van 
artikel 125 van de Gemeentewet het 
volgende: 
  
1. Wij gelasten u, als exploitant van de 

gronden Spaarpot 12 in Geldrop, 
kadastraal bekend Geldrop, sectie H 
nummer 247 en 248 tot:  

- het ongedaan maken van 
overtreding artikel 7.7 lid 2 sub 
a.(stralingsbelasting) van het 
Bouwbesluit, door het 
verwijderen en verwijderd te 
houden van de pallets in de 
opslagblokken 1, 2 en 
3(Wouters Adviesburo). Of door 
zodanige maatregelen en 
voorzieningen te treffen dat de 
stralingsbelasting bij brand blijft 
onder de maximaal toegestane 
15kW/m2. U dient dit vooraf en 
controleerbaar aan te tonen 
middels een rapportage. 

-  het ongedaan maken van 
overtreding artikel 7.7 lid 2 sub 
b.(bereikbaarheid) van het 
Bouwbesluit door de voorzijde 
van het perceel 3 meter vrij te 
maken en te houden van 
opslag, gerekend vanaf het 
huidige hekwerk. 

2. Wij stellen u in de gelegenheid om aan 
onder punt a.1. en a.2. gestelde last te 
voldoen tot uiterlijk 28 maart 2020. 

3. Indien u niet voldoet aan last a.1. 
verbeurt u een dwangsom van €5.000,- 
per blok / per week met een maximum 
van €50.000,- zolang dat de strijdige 
situatie voortduurt. 

4. Indien u niet voldoet aan last a.2. 
verbeurt u een dwangsom van €500,- 
per week met een maximum van 
€5.000,- zolang de strijdige situatie 
voortduurt. 

5. De kosten van de voorbereiding en 
uitvoering van dit besluit zullen op u 
worden verhaald en zo nodig middels 
een incassoprocedure worden geïnd. 

6. Dit besluit is tevens van toepassing op 
rechtsopvolgers van uw bedrijf en 
gronden. 
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 "Keek op de week"  

   

2020-005042 
OS/ 

Uitnodigingen te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 10 maart 2020 
 

 

   

2020-005042 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 10 
maart 2020 
 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Sluiting  

   

 
 
 


