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2020-000595 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College 
van B&W op 14 januari 2020 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2019-051743 
RU/clterl 

Beeldkwaliteitplan de Jonkvrouw 
 
Voor het plan de Jonkvrouw is een 
beeldkwaliteitplan opgesteld. Het 
beeldkwaliteitplan geeft kaders aan de 
architectuur en de openbare ruimte van de 
verschillende plandelen. De eerste 3 
bouwplannen zijn inmiddels concreet, het 
4e plandeel moet nog uitgewerkt worden. 
Het beeldkwaliteitplan borgt de integraliteit 
en de kwaliteit van het totaalplan.  

Het college besluit in te stemmen met het 
raadsvoorstel. 

   

2020-000480 
RU/hegerw 

Straatnamen project de Jonkvrouw 
 
Binnenkort wordt vergunning verleend voor 
de bouw van woningen in plan de 
Jonkvrouw. Daarom is het nodig om in dit 
plan nieuwe straatnamen vast te stellen. 

Het college besluit in te stemmen met de 
straatnamen Jonkvrouw, Jonkheer en Schildknaap. 
  

   

2018-041211 
RU/pevers 

Raadsvoorstel tot vaststelling van het 
paraplubestemmingsplan Huisvesting 
Geldrop-Mierlo 
 
Op 13 mei 2019 heeft de gemeenteraad 
besloten om in te stemmen met de 
volgende uitgangspunten voor het 
opstellen van een 
paraplubestemmingsplan: 
1. Woningsplitsing niet rechtstreeks toe te 
staan, maar kiezen voor een binnenplanse 
afwijkingsbevoegdheid, behalve in de 
centra van Geldrop en Mierlo; 
2. Kamergewijze bewoning niet 
rechtstreeks toe te staan, maar kiezen voor 
een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid; 
3. Wel toe te staan dat maximaal twee 
kamers verhuurd mogen worden door een 
woningeigenaar, die ook zelf woonachtig 
blijft in de woning; 
4. Een specifieke binnenplanse 
afwijkingsbevoegdheid op te nemen voor 

Het college besluit in te stemmen met het 
raadsvoorstel tot: 
 
1 Het ongegrond verklaren van de beide 

ingediende zienswijzen; 
2 Analoge en digitale vaststelling van het 

paraplubestemmingsplan: ‘Huisvesting 
Geldrop-Mierlo’, identificatienummer 
lMRO.177l.BPHuisvestingBON1. 
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wonen en zorg; 
5. ln de afwijkingsbevoegdheden te kiezen 
voor een combinatie van concrete 
afwegingscriteria die maatwerk mogelijk 
maken. 
 
Vervolgens is een op dat besluit afgestemd 
ontwerp-paraplubestemmingsplan 
“Huisvesting Geldrop-Mierlo” opgesteld 
waarmee u in uw vergadering van 5 
november 2019 hebt ingestemd.  
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft 
vervolgens in het kader van de vaststelling 
door de gemeenteraad ter inzage gelegen 
met de mogelijkheid tot het indienen van 
zienswijzen bij de raad. Een tweetal 
personen heeft (tijdig) gebruik gemaakt 
van deze mogelijkheid. 
In het raadsvoorstel wordt expliciet 
ingegaan op deze zienswijzen. 

   

2020-000853 
RU/peclaa 

Mandaat directievoerder openbaar 
gebied. 
 
Om in voorkomende gevallen één of 
meerdere medewerkers van de afdeling 
Ruimte in de gelegenheid te stellen directie 
c.q. taken en bevoegdheden van directie 
conform UAV te laten voeren op door 
derden te verrichten werken en/of 
werkzaamheden in de openbare ruimte, is 
het nodig dat de gemeentesecretaris en 
het afdelingshoofd Ruimte van het college 
volmacht krijgen daarvoor een aanwijzing 
te doen.  

Het college besluit: 
  
1 Volmacht te verlenen aan de 

gemeentesecretaris en het afdelingshoofd 
Ruimte om in voorkomende gevallen één of 
meerdere medewerkers van de afdeling Ruimte 
conform de Uniforme Administratieve 
Voorwaarden (UAV) aan te wijzen om directie 
te voeren en om als gemachtigde van 
opdrachtgever op te treden. 

2 Volmacht te verlenen aan de 
gemeentesecretaris en het afdelingshoofd 
Ruimte om in voorkomende gevallen één of 
meerdere medewerkers van de afdeling Ruimte 
conform UAV taken en bevoegdheden van 
directie uit te laten voeren en om als 
gemachtigde van opdrachtgever op te treden.  

   

2019-052620 
RU/roelem 

Groot Onderhoud Dwarsstraat 
 
Het Groot Onderhoud van de Dwarsstraat 
dient als proefproject op het gebied van 
duurzaamheid en circulair inkopen. Wij 
willen de raad informeren over de 
werkzaamheden tot nu toe. 

Het college besluit tijdens de thema avond van 23 
maart de gemeenteraad te informeren over de 
aspecten van duurzaamheid in het project Groot 
Onderhoud Dwarsstraat.  

   

2019-022607 
RU/pevers 

Voorstel tot gewijzigde vaststelling van 
het bestemmingsplan Lidl Wielewaal 
Geldrop 
 
In uw vergadering van 18 juni 2019 heeft u 
ingestemd met een groot aantal adviezen 
met betrekking tot het project ‘realisering 
nieuwe Lidl supermarkt aan de Wielewaal’. 
Onder meer hebt u ingestemd met de 
terinzagelegging van het ontwerp-

Het college besluit in te stemmen met het 
raadsvoorstel tot:: 
1. Instemming met de weerlegging van de 

ingediende zienswijzen overeenkomstig de 
Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Lidl 
Wielewaal Geldrop; 

2. Gewijzigde analoge en digitale vaststelling van 
het bestemmingsplan ‘Lidl Wielewaal Geldrop; 

3. Het afzien van de vaststelling van een 
exploitatieplan voor het bestemmingsplan. 
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bestemmingsplan ‘Lidl Wielewaal Geldrop’. 
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft in het 
kader van de vaststelling door de 
gemeenteraad ter inzage gelegen met de 
mogelijkheid tot het indienen van 
zienswijzen bij de gemeenteraad. 
Een viertal personen/instanties heeft (tijdig) 
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 
In bijgevoegde nota Zienswijzen wordt 
expliciet ingegaan op de respectievelijke 
zienswijzen en wordt voorgesteld hoe om 
te gaan met het al dan niet (gedeeltelijk) 
gegrond verklaren van de zienswijzen. 
Met inachtname van het gestelde in deze 
nota Zienswijzen kan het (gewijzigde) 
bestemmingsplan thans ter vaststelling 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
Bij het raadsvoorstel zal, overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen, een 
geanonimiseerde nota Zienswijzen worden 
gevoegd. Deze is ook als bijlage bij dit 
advies gevoegd. 

   

2019-054801 
MO/feabee 

Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden - 
Een visie en strategie voor het Sociaal 
domein 
 
In 2012 heeft de gemeente Geldrop-Mierlo 
de visie ‘Persoonlijk en Dichtbij’ 
vastgesteld. Op basis van deze visie 
hebben wij vanaf 2015 bestaande en 
nieuwe taken binnen het sociaal domein 
vormgegeven. De vorming van de 
‘toegang’ door middel van het Centrum 
voor Maatschappelijke Deelname (CMD) 
en het Plusteam waren hierin cruciaal. 
Nu, vijf jaar later, hebben wij de concept 
visie door middel van een interactief 
proces met partners en inwoners herijkt. 
Ook is aan de visie, een strategie 
verbonden. Voorgesteld wordt om de nota 
‘Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden – Een 
visie en strategie voor het Sociaal Domein’ 
vast te stellen en voor behandeling naar de 
commissie Samenleving te brengen. Dit 
met als doel: vaststelling door de 
gemeenteraad. 

Het college besluit: 
  
1. Kennis te nemen van het Verslag 

Veldraadpleging. 
2. In te stemmen met de nota ‘Persoonlijk, 

Dichtbij en Verbonden – Een visie en strategie 
voor het Sociaal Domein. 

3. In te stemmen met het voorleggen van de nota 
‘Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden – Een visie 
en strategie voor het Sociaal Domein’ aan de 
gemeenteraad door middel van het 
bijgevoegde raadsvoorstel. 

   

2019-056453 
PU/albeen 

Beleidsregels BRP vaststellen en 
mandateren aanwijzing 
beheerfunctionarissen BRP 
 
Vanwege wijziging in de toepassing van 
baselines informatiebeveiliging van BIG 
naar BIO en aanpassing Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (Wbp) naar Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
(Regeling Beheer & Toezicht BRP) en 

Het college besluit: 
  
1 Regeling Beheer & Toezicht BRP Geldrop-

Mierlo 2020 vast te stellen. 
2 Regeling Briefadres Geldrop-Mierlo 2020 vast 

te stellen. 
3 Aanwijzing beheerfunctionarissen BRP te 

mandateren aan Afdelingshoofd Publiekszaken 
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wijzigingen in wet- en regelgeving, 
waaronder aanpassing Wbp naar AVG 
(Regeling Briefadres), moeten beide BRP-
regelingen aangepast worden. Uit 
efficiencyoverwegingen de in de Regeling 
Beheer & Toezicht BRP door het college 
aan te wijzen beheerfuncties mandateren 
aan het hoofd Publiekszaken. 

   

 "Keek op de week"  

   

2020-001052 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 21 januari  

 

   

2020-001052 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 21 
januari 2020 

Het college neemt het overzicht representatie ter 
kennisgeving aan. 

   

 Sluiting  

   

 
 
 


