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www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo

www.geldrop-mierlo.nl/nieuwsbrief

Wilt u ook elke week de nieuwsbrief ontvangen, 
dan kunt u zich daarvoor aanmelden via onze website 

Winnaars minibiebwedstrijd bekend
Bibliotheek Dommeldal, Taalhuis Geldrop, Taalpunt 
Mierlo, ROC Ter AA, LEV groep en Gemeente Geldrop-
Mierlo zijn samen om tafel gegaan om te kijken wat er 
wél kan in deze tijden waarin niet veel mogelijk is. Dat 
resulteerde in een minibiebwedstrijd, waarbij er afgelopen 
periode tal van inzendingen zijn binnengekomen. 

De creativiteit van de deelnemers overtrof onze ver-
wachtingen. We zagen mooie tekeningen, verhalen, 
fotocollages, video’s en nog veel meer voorbij komen. Van 
alle inzendingen zijn de leukste 10 inzendingen uitgekozen. 
De winnaars hebben een minibieb voor in hun buurt mogen 
ontvangen. Deze zijn gemaakt door cursisten van de 
opleiding meubelmaker/interieurbouw van ROC Ter AA 
in Mierlo. De minibiebs worden door de winnaars nog 
beschilderd of beplakt, zodat ze helemaal thuis passen in 
de buurt.

Wethouder Peter Looijmans reikte afgelopen zaterdag de 
eerste minibiebs uit bij het buurtcomité De Loo in Mierlo 

en buurtcomité De Burght in Geldrop. Hij heeft namens 
het college het eerste boek gegeven; ‘Het geheim van het 
verdwenen Katoenpad’, geschreven door Marianne Canters. 
Wethouder Looijmans benadrukte hoe belangrijk het is om er 
voor elkaar te zijn in deze tijd. Hij hoopt dat er veel gebruik 
wordt gemaakt van de minibiebs en dat er veel mensen 
geïnspireerd raken in het lezen van boeken.

Wilt u ook gebruik maken van een minibieb?
De overige 8 minibiebs kunt u vinden op de volgende 
plaatsen:
• Marktstraat, Mierlo
• ’t Geluk, Geldrop
• BVH-S bij de Dommeldalschool, Geldrop
• Sporkehout, Geldrop 
• Dwarsstraat, Geldrop
• Beukelaar, Geldrop
• Palantir, Geldrop
• Basisschool /Kindcentrum De Vlinder, Geldrop via de 
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“Niemand heeft 
alle antwoorden. 

Maar samen 
weten we 
heel veel.”

www.ouderwijzer.nl

Staan de nieuwste 
bijeenkomsten van 
OuderWijzer al in 
jouw agenda?
Bekijk de eerstvolgende 
data en meld je aan op 
www.ouderwijzer.nl/bijeenkomsten.

Nieuw in 
de regio: 
Energie-
HuisSlimWonen.nl
EnergieHuis Slim Wonen is het nieuwe Serviceloket 
voor en door bewoners in de regio. Gratis diensten voor 
bewoners en huiseigenaren om slim energie te besparen 
of op te wekken met deskundige gratis voorlichting om 
je woning te verduurzamen. 

8 Gratis energie zelftests via  ‘Slim starten’
• Gratis Energiecheck om je gas- en electra jaarverbruik te 

vergelijken;
• Woning Quickscan om je woning te scoren op 

bespaarmaatregelen;
• Leuke Bespaartest, om je eigen energie-verbruikers-

gedrag te testen;
• Alle Subsidies en duurzame leningen in een overzicht;
• Meer zelftests via het menu onder ‘Slim starten’;

Gratis bewoners webinars
• 14 juni  warmtepomp: een slimme oplossing voor jouw ja 

of nee?
• 21 juni: slimme isolatie: wat je bespaart hoef je niet op te 

wekken!
• 28 juni: workshop woning Quickscan score van je eigen-

woning bepalen!
Direct aanmelden via website - Agenda - Juni 2021.  

Bespaartip CV-ketel instelling
Zet je CV-ketel zelf eenvoudig op 60 graden via 
Zet’mop60.nl en bespaar 5-10%gas per jaar.

Eigen woning QuickScan score bepalen?!?
Bepaal zelf gratis je woning Quickscan score en ga aan 
de slag met het verduurzamen van je woning. Ga naar de 
website – Slim starten – Woning QuickScan en bepaal je 
score. 

Gratis Spreekuur voor een korte vraag
Kijk op de website bij ‘contact’ voor de opening- en 
bezoekerstijden van het  gratis telefonische Spreekuur, 
showroombezoek of maak een afspraak met Energiecoach. 

Lokale initiatieven en 
collectieve acties
Ga via ‘Jouw gemeente’ naar de 
lokale initiatieven en collectieve 
acties in Asten, Deurne, Geldrop-
Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, 
Laarbeek, Nuenen en Someren.

Foto Marco Magielse

Foto Marco Magielse

Extra steun voor culturele en 
maatschappelijke organisaties
Beleidsregel steunfonds corona voor culturele en 
maatschappelijke organisaties 2021 vastgesteld

Om culturele en maatschappelijke organisaties te helpen 
tijdens de coronacrisis, heeft de gemeente een steunfonds 
opgezet. Dit fonds moet ervoor zorgen dat culturele, sportieve 
of op welzijn gerichte activiteiten waarvan het voortbestaan 
door de coronacrisis in gevaar is gekomen, na de crisis 
kunnen doorgaan.  Om de aanvragen hiervoor in goede 
banen te leiden heeft het college van Burgemeester en 
wethouders van Geldrop-Mierlo pas geleden de Beleidsregel 
Steunfonds corona voor culturele en maatschappelijke 
organisaties 2021 vastgesteld.  

Alleen voor maatschappelijke en culturele organisaties 
zonder winstoogmerk
De beleidsregel geldt voor maatschappelijke en culturele 
organisaties die in Geldrop-Mierlo zijn gevestigd en zich actief 
inzetten voor inwoners van deze gemeente. De organisaties 
mogen bovendien geen winstoogmerk hebben op het gebied 
van cultuur, welzijn en sport. Voor culturele organisaties die 

niet in fi nanciële nood verkeren maar wel een groot verlies 
aan inkomsten hebben, is er een mogelijkheid om een 
gedeeltelijke compensatie te krijgen voor tekorten die door 
de coronacrisis zijn ontstaan.  

Inzien 
De beleidsregel is vanaf vandaag voor een periode van 
zes weken in te zien in het informatiecentrum tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis aan de Meent 2 in 
Geldrop. U kunt deze ook digitaal raadplegen via: 
www.geldrop-mierlo.nl/corona.

Aanvraag
Als u een aanvraag wilt indienen, gaat u naar 
www.geldrop-mierlo.nl/corona. Daar vindt u informatie over 
het steunfonds en een aanvraagformulier. De aanvraag moet 
uiterlijk op 31 augustus 2021 zijn ingediend.

Contact
Voor vragen kunt u een mail sturen naar subsidie@geldrop-
mierlo.nl,  met vermelding: steunfonds corona. 
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RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Dommeldalseweg ongenummerd
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 10) in Geldrop
Datum ontvangst : 27 mei 2021
Omschrijving : rooien drie essen in verband met
  herinrichting kruising
Zaaknummer : 20210237

Locatie : plan “Landkaartje” in Mierlo
Datum ontvangst : 28 mei 2021
Omschrijving : oprichten 38 woningen
Zaaknummer : 20210238

Locatie : Heuvel 1A in Geldrop
Datum ontvangst : 28 mei 2021
Omschrijving : plaatsen tijdelijke veranda
Zaaknummer : 20210239

Locatie : Heer de Heuschweg - Burg.
  Pankenstraat in Mierlo
Datum ontvangst : 28 mei 2021
Omschrijving : nieuwbouw vijf woningen
Zaaknummer : 20210241

Locatie : Bogardeind 86 in Geldrop
Datum ontvangst : 29 mei 2021
Omschrijving : renoveren dak en kozijnen op 
  begane grond
Zaaknummer : 20210242

Locatie : Fazantlaan 5 in Mierlo
Datum ontvangst : 31 mei 2021
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20210244

Locatie : Eksterlaan 2B in Mierlo
Datum ontvangst : 31 mei 2021
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20210246

Locatie : Tricotstraat 7 in Geldrop
Datum ontvangst : 1 juni 2021
Omschrijving : realiseren aanbouw
Zaaknummer : 20210247

Locatie : Vlinderlaan in Mierlo
Datum ontvangst : 1 juni 2021
Omschrijving : oprichten vrijstaand woonhuis
Zaaknummer : 20210249

Locatie : Laarstraat 8 in Geldrop
Datum ontvangst : 1 juni 2021
Omschrijving : verbouwen en uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20210250

Locatie : Papenvoort 35 in Geldrop
Datum ontvangst : 2 juni 2021
Omschrijving : verbouwen en uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20210251

Locatie : Heuvel 30 in Geldrop
Datum ontvangst : 2 juni 2021
Omschrijving : verbeteren en splitsen 
  appartement
Zaaknummer : 20210252

Locatie : Industrieweg 40 in Mierlo
Datum ontvangst : 2 juni 2021
Omschrijving : aanbouwen/uitbreiden
  opslagruimte aan bestaande bouw
Zaaknummer : 20210254

Locatie : Hulst 30 in Geldrop
Datum ontvangst : 2 juni 2021
Omschrijving : realiseren zij-uitbouw met 
  verdieping
Zaaknummer : 20210256

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Mierloseweg 116 in Geldrop
Omschrijving : aanleggen inrit
Zaaknummer : 20210146

Locatie : Winkelcentrum Coevering 15 in
  Geldrop
Omschrijving : realiseren luifel
Zaaknummer : 20210136

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Boerenzwaluw 52 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 2 juni 2021
Omschrijving : plaatsen speeltoestel
Zaaknummer : 20210028

Locatie : Boekweit 4 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 2 juni 2021
Omschrijving : plaatsen berging
Zaaknummer : 20210158

Locatie : Molenkamp 14 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 2 juni 2021
Omschrijving : verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20210103

Locatie : Hoefblad 14 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 2 juni 2021
Omschrijving : plaatsen extra raam
Zaaknummer : 20210216

Inzagetermijn en bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een 
kennisgeving. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet 
mogelijk. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze 
besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd 

B E K E N D M A K I N G E N

Kasteel Geldrop legt met IVN Geldrop 1000 m2 Voedselbos aan
Een Voedselbos in het kasteelpark ten dienste van 
educatie en de biodiversiteit, daarvoor sloegen het 
kasteelbestuur en IVN Geldrop de handen ineen. De 
vrijwilligersactie NL Doet betrok mensen van buiten de 
twee organisaties bij de werkzaamheden.

“De aanleg van een voedselbos in het noordelijk deel van 
het Kasteelpark was een voorstel van Kasteel Geldrop. We 
hebben een donatie ontvangen van de familie Van Engelen, 
Eigenenergie.net en de Vrienden van Kasteel Geldrop, 
die we graag hieraan willen besteden,” vertelt Bram van 
Dorp. Hij is als offi cemanager in dienst van het landgoed 
en als privépersoon voorstander van duurzame tuinen en 
plantsoenen die de biodiversiteit dienen. Meewerkend geeft 
hij leiding aan de ploeg vrijwilligers, voor het grootste deel 
vrouwen die zich aanmeldden via de vrijwilligersactie NL 
Doet. Tegenover de paddenpoel gaan ze brandnetels te lijf 
en kuilen ze jonge boompjes, struiken en planten in op een 
stuk vrijgemaakte grond. 

“We hebben ook nog eens € 330,- subsidie gehad van 
het Oranjefonds, dat NL Doet faciliteert. Dat is mooi 
meegenomen,” zegt Bram. “Daarvan hebben we boompjes 
en zo aangeschaft waarvan je de vruchten kunt eten, dan wel 
de bloemen of het blad, of je kunt er thee van trekken. Andere 
zijn geschikt voor vogels. Het wordt een bosje voor mensen 
maar ook voor kleine dieren.”

Wens uitgekomen 
“We hebben het IVN om advies en hulp gevraagd. Het leek 
me bovendien spannend voor het Jeugd IVN en educatief om 
de ontwikkeling van een voedselbos de komende jaren mee 
te kunnen maken en te bepalen.” Zo verklaart Bram waarom 
Landgoed Kasteel Geldrop de samenwerking zocht met de 
buren van het kasteel.

IVN-bestuurslid Plonie van Campen valt Bram bij. “Het is 
een project waar wij helemaal achter staan. Bij IVN Geldrop 
leefde al een poosje de wens een Voedselbos aan te leggen 
in het kasteelpark dus we waren heel blij met de uitnodiging. 
Met een aantal van onze jeugdactiviteiten kunnen we hierop 
aansluiten. De kinderen zien dan dat ze met hun invloed de 
natuur een handje kunnen helpen. En ze zien de groei, bloei 
en ontwikkeling van natuur nog meer van dichtbij! We hopen 
dat dit de basis legt voor duurzaam, natuurbewust gedrag 
gedurende de rest van hun leven.”

Reeën en water uitdaging
Afgelopen paar maanden werd de eerste schop in de 
grond gestoken. Bramen en riet werden verwijderd, een 
meidoornhaag en takkenril aangelegd. Die moeten het de 
reeën moeilijker maken om in de tuin te foerageren. Want ja, 
in het groene centrum van Geldrop leven reeën en ook vossen 
trouwens. “Het is een uitdaging om hier een Voedselbos aan 
te leggen, ook omdat het zo’n nat stuk grond is,” constateert 

Plonie in haar modderige laarzen. “Maar je kunt er weinig van 
zeggen tegenwoordig. Door de klimaatverandering kunnen 
zelfs zompige percelen uitdrogen.” 

Tevreden vrijwilligers
Ter voorbereiding van de werkdag heeft Bram een werkplan 
opgesteld. Er moet fl ink aangepoot worden. Vrijwilliger 
Helmi, een van de oudste, vindt dat juist plezierig. “Ik doe 
ieder jaar mee met NL Doet en houd ervan stevig te werken. 
Het Voedselbos sprak me aan en het is lekker dichtbij.” Bij 
de afsluiting klinken tevreden geluiden: “Het was leuk om 
samen te doen,” en “we hebben grote stappen gezet.” In het 
najaar volgt een tweede actiedag. Plonie en Bram hopen de 
NL Doet-vrijwilligers dan weer te zien en dat ze zich aan het 
Voedselbos willen verbinden voor langere tijd. 

Foto Liesbeth Dirkse
maar ook voor kleine dieren.” te leggen, ook omdat het zo’n nat stuk grond is,” constateert 

Groei mee naar een gezond klimaat!



bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Als het spoed heeft, 
kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of 
beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl.
Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? Neem 
dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 
(040) 289 38 93.

Aanwijzing ex artikel 2 jo. 5 
Wet voorkeursrecht gemeenten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-
Mierlo maken op grond van artikel 7, eerste lid van de 
Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de 
gemeenteraad van de gemeente Geldrop-Mierlo bij besluit 
van 8 juni 2021 op grond van artikel 2 juncto artikel 5 van 
de Wvg percelen heeft aangewezen als gronden waarop de 
artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing 
zijn. De betreffende percelen zijn gelegen in het gebied 
ingesloten door de Molenstraat, de Dommeldalseweg en de 
Johan Peijnenburgweg in Geldrop.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking de dag 
na bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit in 
de Staatscourant, te weten op 10 juni 2021.

Ter inzage
Het besluit van de gemeenteraad ligt samen met het 
raadsvoorstel, de bij het besluit behorende kadastrale kaart 
en een lijst met de daarop de aangewezen gronden, de 
namen van de gerechtigden en overige relevante gegevens, 
met ingang van donderdag 10 juni 2021 gedurende zes 
weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente 
Geldrop-Mierlo, gevestigd aan de Meent 2 te Geldrop. De 
openingstijden vindt u op de website van de gemeente: 
www.geldrop-mierlo.nl/openingstijden.

Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren 
en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, 
wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde 
beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan 
de gemeente Geldrop-Mierlo te koop moeten aanbieden. De 
betreffende eigenaren en beperkt gerechtigden ontvangen 
een dezer dagen bericht over de inhoud van het besluit van 
de gemeenteraad en een nadere toelichting op de gevolgen 
hiervan.

Bezwaar en beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad staat bezwaar en 
beroep open. Belanghebbenden kunnen gedurende een 
termijn van zes weken, te weten van donderdag 10 juni 
2021 tot en met woensdag 21 juli 2021, een bezwaarschrift 
indienen bij de gemeenteraad van de gemeente 
Geldrop-Mierlo (Postbus 10101, 5660 GA Geldrop). Het 
bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten 
minste:
a. de naam en het adres van de indiener
b. de datum
c. een omschrijving van het besluit waartegen het 

bezwaar is gericht
d. de gronden van het bezwaar (de motivering).

Het digitaal indienen van een bezwaarschrift is mogelijk via 
www.geldrop-mierlo.nl/bezwaarschrift-indienen. Hiervoor is 
een digitale handtekening nodig (DigiD voor particulieren / 
E-Herkenning voor bedrijven).

Voorlopige voorziening
Belanghebbenden die bezwaar hebben ingediend hebben 
de mogelijkheid om – wanneer zij een spoedeisend belang 
aanwezig achten – een voorlopige voorziening aan te 
vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Oost-Brabant, sector bestuursrecht (Postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch). Hieraan zijn kosten verbonden. Een 
verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening 

kan ook digitaal worden ingediend. Kijk voor meer informatie 
op www.rechtspraak.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar zaken@
geldrop-mierlo.nl. Vermeld in de onderwerpregel het 
zaaknummer: 143763. Daarmee wordt uw bericht 
automatisch aan het zaakdossier toegevoegd. U kunt 
ook contact opnemen met de heer Ron Smolders via 
telefoonnummer (040) 289 38 93.

VERLEENDE VERGUNNINGEN 
APV/BIJZONDERE WETTEN

Evenementenvergunning

Locatie : de Bleek Geldrop
Verzenddatum besluit : 1 juni 2021
Omschrijving : evenementenvergunning “Muziek 
  op de Bleek” op 25 juli en 
  15 augustus
Zaaknummer : 138738 en 138758

Inzagetermijn en bezwaar maken?
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Als het spoed heeft, 
kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of 
beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl 
of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 
(040) 289 38 93.

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN

Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-
Mierlo heeft op 28 mei 2021 besloten:

• een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij 
Karrewiel  8 in Mierlo te weten tegenover de woning in 
de straat Neerakker. . 

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze 
locatie ligt vanaf 11 juni 2021 voor iedereen zes weken ter 
inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 2 
in Geldrop. Het besluit is ook in te zien op www.geldrop-
mierlo.nl.
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes 
weken bezwaar maken. Dit kan online, via www.geldrop-
mierlo.nl bij Snel aanvragen, Bezwaar. U kunt ook schriftelijk 
uw bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA 
Geldrop.

Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, 
een voorlopige voorziening aanvragen.

Intrekken gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-
Mierlo heeft op 28 mei 2021 besloten:

• de gehandicaptenparkeerplaats vlakbij de woning 
Smient 22 in Geldrop in te trekken;

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze 
locatie ligt vanaf 11 juni 2021 voor iedereen zes weken ter 
inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, 
De Meent 2 in Geldrop. Het besluit is ook in te zien op 
www.geldrop-mierlo.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes 
weken bezwaar maken. Dit kan online, via www.geldrop-
mierlo.nl bij Snel aanvragen, Bezwaar. U kunt ook schriftelijk 
uw bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA 
Geldrop.

Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, 
een voorlopige voorziening aanvragen.

CORONA

Eerste wijziging beleidsregels tijdelijke 
ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 
gemeente Geldrop-Mierlo 

Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Geldrop-Mierlo heeft in de vergadering van 1 juni 
2021 besloten om in te stemmen met de eerste wijziging 
van de Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 
kosten (TONK) gemeente Geldrop-Mierlo. 

De TONK is een tijdelijke regeling die met terugwerkende 
kracht van toepassing is vanaf 1 januari 2021. Het gaat 
om ondersteuning in de vorm van een eenmalig bedrag. In 
de beleidsregels is vastgelegd onder welke voorwaarden 
huishoudens die te maken hebben met een plotselinge, 
onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun 
inkomsten een tegemoetkoming kunnen ontvangen. De 
uitvoering van deze regeling binnen de arbeidsmarktregio 
Helmond-De Peel  is belegd bij Senzer. 

In maart 2021 zijn in de college van de arbeidsmarktregio 
de beleidsregels vastgesteld die nodig zijn voor de 
uitvoering van de TONK-regeling. Inmiddels blijkt dat 
het aantal aanvragen achterloopt op de verwachtingen. 
Zodoende hebben de gemeenten in de arbeidsmarktregio 
Helmond- De Peel de beleidsregels TONK opnieuw bezien 
en breder toegankelijk gemaakt. 

Aanpassing beleidsregels TONK
- Er wordt geen vermogenstoets meer gehanteerd.  Bij 

het niet toepassen van een vermogenstoets wordt 
aangesloten bij een aangenomen landelijke motie om 
de vermogenstoets niet toe te passen. Er zijn signalen 
binnengekomen dat sommige ondernemers sparen voor 
hun pensioen, waarbij zij hun pensioen moesten inzetten 
voor woonlasten. Zij kunnen nu ook een beroep doen op 
de TONK. 

- De eenmalige tegemoetkoming is verhoogd van € 750,- 
naar € 1.750,- (laag woonquotum) en van € 1.250,- 
naar € 3.000,- (hoog woonquotum). Hierdoor worden 
inwoners die in de fi nanciële problemen komen, meer dan 
voorheen fi nancieel tegemoetgekomen. 

- De regeling is verlengd tot 1 oktober 2021, dit was 
voorheen 1 augustus 2021.  

Aan de overige voorwaarden is niet getornd, zodat het een 
eenvoudige regeling blijft voor de inwoners. Maatwerk is en 
blijft bij de beoordeling overigens altijd het uitgangspunt. 
Aanvragers hoeven hun aanvraag niet opnieuw in te dienen. 
Senzer bekijkt alle aanvragen nogmaals.

Inzien
U kunt de genomen besluiten vanaf vandaag voor een 
periode van zes weken tijdens reguliere openingstijden 
inzien in het informatiecentrum van het gemeentehuis aan 
De Meent 2 in Geldrop. 
U kunt ze ook digitaal raadplegen via: www.geldrop-mierlo.nl.

Contact
Voor vragen over de gewijzigde beleidsregels TONK kunt 
u contact opnemen met Rachel Smeelen, telefoonnummer 
(040) 289 37 83. Zij is op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag aanwezig.

Lees verder op volgende pagina

Gemeente actueel
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Beleidsregel steunfonds corona voor 
culturele en maatschappelijke organisaties 
2021

Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Geldrop-Mierlo;

Overwegende dat het wenselijk is om een beleidsregel vast 
te stellen voor de verstrekking van tegemoetkomingen aan 
verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen zonder 
winstoogmerk waarvan het voortbestaan als gevolg van de 
coronacrisis in gevaar is of dreigt te komen, en voor steun 
aan culturele organisaties in het bijzonder;

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening 
Geldrop-Mierlo 2017;

Besluit:
vast te stellen de volgende regeling:
Beleidsregel steunfonds corona voor culturele en 
maatschappelijke organisaties 2021

Artikel 1  Begripsomschrijving
In deze regeling wordt verstaan onder:
• ASV: de Algemene subsidieverordening Geldrop-Mierlo 

2017;
• College: het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Geldrop-Mierlo;
• Coronacrisis: crisis die zich sinds begin 2020 in 

Nederland heeft ontwikkeld als gevolg van het COVID-19 
virus;

• Culturele organisatie: de in Geldrop-Mierlo gevestigde 
vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder 
winstoogmerk die zich ten doel stelt voor inwoners in 
Geldrop-Mierlo culturele activiteiten te organiseren;

• Doorlopende lasten: de lasten voor huur, gas, water of 
licht, belastingen en heffi ngen, hypotheeklasten of andere 
kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen, 
personele lasten en onderhoud die direct betrekking 
hebben op het gebruik van de accommodatie van de 
aanvrager in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 
augustus 2021;

• Inkomstenderving: het (deels geprognosticeerde) verschil 
tussen het totaal van inkomsten van de instelling in de 
periode van 1 januari 2020 tot en met 31 augustus 2021 
en dezelfde periode in 2019 waar de aanvraag betrekking 
op heeft;

• Maatschappelijke organisatie: de in Geldrop-Mierlo 
gevestigde vereniging, stichting of andere rechtspersoon 
zonder winstoogmerk die zich ten doel stelt voor inwoners 
in Geldrop-Mierlo culturele, sportieve dan wel op welzijn 
gerichte activiteiten te organiseren;

• Regeling: Beleidsregel steunfonds corona voor culturele 
en maatschappelijke organisaties 2021;

• Tegemoetkoming: Een geldelijke bijdrage in de vorm van 
een huurcompensatie en/of een eenmalige subsidie.

Artikel 2  Doel en doelgroep
1. De tegemoetkoming wordt verleend om:

a. Maatschappelijke organisaties te ondersteunen als de 
instandhouding van de culturele, sportieve dan wel 
op welzijn gerichte activiteiten in gevaar is of dreigt te 
komen als gevolg van de coronacrisis (deelregeling A);

b. Culturele organisaties gedeeltelijk te compenseren 
voor de tekorten die ontstaan zijn als gevolg van de 
coronacrisis (deelregeling B);

2. Een culturele organisatie kan in aanmerking komen voor 
zowel deelregeling A als deelregeling B. 

3. Een tegemoetkoming kan slechts worden verleend aan 
een organisatie zonder winstoogmerk die is gevestigd 
in Geldrop-Mierlo en met zijn activiteiten in hoofdzaak is 
gericht op inwoners van Geldrop-Mierlo.

Artikel 3  Aanvraag 
1. Voor de aanvraag van een tegemoetkoming wordt een 

aanvraagformulier gebruikt. Hierop wordt vermeld of de 

aanvraag geldt voor deelregeling A of deelregeling B.
2. Als de aanvraag geldt voor deelregeling A overlegt de 

aanvrager bij de aanvraag in elk geval de volgende 
gegevens:
a. Een duidelijke onderbouwing wat er aan 

ondersteuning wordt gevraagd en waarvoor deze 
wordt gebruikt. 

b. Gegevens waaruit de noodzaak van de fi nanciële 
ondersteuning voor het voortbestaan van de 
activiteiten van de aanvrager aangetoond wordt en 
duidelijk maakt dat de ontstane situatie alleen het 
gevolg is van de coronacrisis.

c. Gegevens waaruit blijkt wat de aanvrager heeft 
gedaan om de nadelige gevolgen van de coronacrisis 
te beperken en dat de aanvrager hiervoor een 
maximale inspanning heeft verricht.

d. Gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager 
andere landelijke, regionale en lokale 
compensatiemaatregelen die van toepassing zijn heeft 
aangevraagd en bij toekenning heeft ingezet.

3. Als de aanvraag geldt voor deelregeling B overlegt de 
aanvrager bij de aanvraag in elk geval de volgende 
gegevens:
a. een duidelijke onderbouwing waaruit blijkt dat in de 

periode tussen 1 januari 2020 tot en met 31 augustus 
2021 sprake is van tenminste 30% inkomstenderving 
waar geen vermindering van uitgaven tegenover staat 
en als gevolg hiervan exploitatietekorten zijn ontstaan.

b. Gegevens waaruit blijkt dat de inkomstenderving 
alleen het gevolg is van de coronacrisis.

c. Gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager 
andere landelijke, regionale en lokale 
compensatiemaatregelen die van toepassing 
zijn heeft aangevraagd en bij toekenning heeft 
ingezet. Ontvangen bedragen worden als 
inkomsten meegenomen bij de bepaling van de 
inkomstenderving.

Artikel 4  Hoogte van de tegemoetkoming en wijze van 
verdeling
1. Het college beoordeelt de aanvraag op basis van de 

verstrekte gegevens. 
2. Als de aanvraag geldt voor deelregeling A is de 

tegemoetkoming afhankelijk van de doorlopende lasten 
van de aanvrager. 

3. Als de aanvraag geldt voor deelregeling B bedraagt 
de tegemoetkoming maximaal 50% van het door de 
coronacrisis veroorzaakte tekort in de exploitatie van de 
aanvrager.

4. Als de aanvrager een huurder is van de gemeente, 
wordt de tegemoetkoming zoveel mogelijk verstrekt als 
huurcompensatie. 

5. Het totaal beschikbare bedrag voor het verstrekken van 
deze tegemoetkomingen wordt door de gemeenteraad 
vastgesteld.

6. Voor verstrekking van tegemoetkomingen geldt het 
voorbehoud dat de gemeenteraad voldoende middelen 
beschikbaar stelt voor uitvoering van deze regeling.

7. Bij overschrijding van het beschikbare bedrag, bedoeld 
in het vijfde lid, kan het college besluiten om een 
evenredige korting toe te passen op de toe te kennen 
bedragen.

8. Artikel 4:25 lid 2 en 3 van de Algemene wet bestuursrecht 
is van overeenkomstige toepassing op het verstrekken 
van tegemoetkomingen op grond van deze regeling. 

Artikel 5  Weigerings- en intrekkingsgronden
1. In aanvulling op artikel 9 van de ASV kan de 

tegemoetkoming worden geweigerd als er sprake is van 
één of meerdere van de volgende gevallen:
a. De aanvraag is niet tijdig en/of niet compleet 

ingediend.
b. Er wordt niet voldaan aan het bepaalde in de artikelen 

2 en/of 3.
c. De aanvraag is gericht op een structurele of 

meerjarige ondersteuning van de organisatie.

d. De door de gemeenteraad beschikbaar gestelde 
middelen zijn niet voldoende om de (gehele) 
tegemoetkoming te verstrekken. 

2. Indien een aanvraag is gedaan voor deelregeling A 
kan, onverminderd het bepaalde in het eerste lid, de 
tegemoetkoming worden geweigerd als er sprake is van 
één of meerdere van de volgende gevallen: 
a. De aanvrager heeft zelf voldoende middelen om de 

nadelige gevolgen van de coronacrisis op te vangen.
b. De fi nanciële situatie bedreigt niet het voortbestaan 

van de aanvrager en zijn activiteiten.
c. De aanvrager heeft zich niet maximaal ingespannen 

om de nadelige gevolgen van de coronacrisis voor de 
organisatie te beperken.

d. De aanvrager heeft niet andere landelijke, regionale 
en lokale compensatiemaatregelen die van toepassing 
zijn, aangevraagd en ingezet.

3. In aanvulling op artikel 9 van de ASV kan een verstrekte 
tegemoetkoming geheel of deels worden ingetrokken 
als er sprake is van één of meerdere van de volgende 
gevallen:
a. De omstandigheden waarin de aanvrager verkeert na 

het indienen van de aanvraag wijzigen signifi cant. De 
aanvrager is verplicht dit onverwijld aan het college te 
melden.

b. De aanvrager aan wie een tegemoetkoming is 
verstrekt heeft onjuiste of onvolledige informatie 
verschaft.

c. De verstrekking van de tegemoetkoming was 
anderszins onjuist (of blijkt later, bijvoorbeeld als 
verwachte inkomsten na indiening van de aanvraag 
hoger blijken te zijn dan verwacht) en de aanvrager 
wist dit of behoorde te weten.

Artikel 6  Aanvraag- en beslistermijn
1. De aanvraag kan, in afwijking van artikel 6 van de ASV, 

worden ingediend vanaf inwerkingtreding van deze 
regeling tot en met 31 augustus 2021.

2. Het college beslist op een aanvraag, in afwijking van 
artikel 8 van de ASV, uiterlijk binnen 8 weken na afl oop 
van de aanvraagtermijn.

3. Het college kan besluiten tot het instellen van een nieuwe 
aanvraagtermijn na 31 augustus 2021.

Artikel 7  Verantwoording
1. Tegemoetkomingen op basis van deze regeling worden 

bij de verlening direct vastgesteld. De ontvanger hoeft 
geen verantwoording in te dienen.

2. In het geval sprake is van een situatie, vermeld in artikel 
5, derde lid, kan het college een bedrag terugvorderen.

Artikel 8  Hardheidsclausule 
Het college kan deze beleidsregel buiten toepassing laten of 
van de bepalingen in deze beleidsregeling afwijken, indien 
onverkorte toepassing zou leiden tot onbillijkheden van 
overwegende aard.

Artikel 9  Slotbepalingen
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na 

publicatie.
2. Deze regeling vervalt op 31 december 2021.
3. Dit besluit kan worden aangehaald als: Beleidsregel 

steunfonds corona voor culturele en maatschappelijke 
organisaties 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Geldrop-
Mierlo d.d. 1 juni 2021.

Het college voornoemd,

N.J.H. Scheltens,  J.C.J. van Bree,
secretaris  burgemeester
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