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Burgemeester Van Bree gekozen 
als nieuwe voorzitter SGE
Op 18 december jl. is burgemeester Jos van Bree unaniem 
gekozen als nieuwe voorzitter van de samenwerking in het 
Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Hij volgt burgemeester 
Hans Gaillard uit Son en Breugel op die de afgelopen zeven 
jaar voorzitter was.

Binnen Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bundelen negen 
gemeenten hun krachten in de overtuiging dat samenwerken 
altijd sterker maakt. Hun belangrijkste opdracht is om de 
ambities en doorontwikkeling van het programma ‘Brainport 

2020‘ te realiseren met hoogwaardige 
werkgebieden, een gevarieerd wervend 
woonklimaat en een aansprekend 
pakket aan voorzieningen. 

De gemeenten Best, Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, 
Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven 
en Waalre vormen samen het Stedelijk 
Gebied Eindhoven.

Agenda* Commissie Ruimte
Maandag 5 oktober 2020,
Gemeentehuis ‘t Plein

Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30 1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen verslag Commissie Ruimte  
   van 23 november 2020
  4. Vragen en mededelingen
  • Mededelingen portefeuillehouder(s) vanuit/ 
   over gemeenschappelijke regelingen (o.a.  
   MRE, SGE, ODZOB, Cure);
  • Mededelingen van en vragen aan   
   portefeuillehouder(s).

  Oordeelsvorming

 19.45 5. Participatie bij het opstellen van de   
   Transitie Visie Warmte 
   (RV GM2020-018187) 
   (portefeuillehouder Van Otterdijk)

In het klimaatakkoord is afgesproken dat 
elke gemeente in 2021 een vastgestelde 
Transitie Visie Warmte moet hebben. Hierin 
legt de gemeenteraad een realistisch tijds-
pad vast, waarop wijken aardgasvrij wor-
den. Voor de wijken waarvan de transitie 
voor 2030 gepland is, wordt bepaald welke 
potentiële alternatieve energie infrastruc-
tuur toegepast gaat worden. We zetten par-
ticipatie in om te komen tot een gedragen 
Transitie Visie Warmte. In dit raadsvoorstel 
leggen we u het beoogde participatietraject 
voor.

Inwoners kunnen gebruik maken van het 
spreekrecht.

 20.15 6. Aanpassingen Regionaal 
   Ontwikkelingsfonds Werklocaties

(RV GM2020-022679)
(portefeuillehouder Jeucken)
Het Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklo-
caties (hierna ROW) is een samenwerking 
tussen de 9 gemeenten in het SGE. Het 
ROW is een instrument om de economi-
sche ontwikkeling van het SGE te bevor-
deren. Aanleiding voor het raadsvoorstel is 
een evaluatie van het functioneren van het 
ROW. Aan de hand van de uitkomsten van 

Agenda’s commissievergaderingen 
en infoavond
In verband met de maatregelen voor het Corona virus 
is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn. 

U kunt de vergaderingen volgen via www.geldrop-mierlo.nl/
gemeenteraad.

de evaluatie is de subsidieverordening aan-
gepast. Wij vragen u de nieuwe Subsidie-
verordening Investeringen ROW SGE 2021 
vast te stellen.

Inwoners kunnen gebruik maken van het 
spreekrecht

 20.45 7. ZLM Tour 2021 (RV GM2020006490) 
   (portefeuillehouder Jeucken)

De organisatie Libema Procycling heeft ons 
benaderd om deel te nemen aan de ZLM 
Tour 2021. Tijdens de commissie Samen-
leving van 6 oktober en de raadsvergade-
ring van 2 november 2020, is dit onderwerp 
besproken. Naar aanleiding van de discus-
sie tijdens deze vergaderingen is door het 
college, in overleg met de raadsfracties het 
voorstel teruggenomen.
Er is opnieuw een onderzoek gedaan naar 
eventuele mogelijkheden om te kiezen voor 
een fi nish- in plaats van een startlocatie.

Inwoners kunnen gebruik maken van het 
spreekrecht.

  Algemeen

 21.15 8. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.
** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld 
wordt, kan een inwoner, die al eerder heeft ingesproken, 
alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in 
herhaling wordt gevallen.

Agenda* Commissie Samenleving
Dinsdag 19 januari 2021

Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30 1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen verslag commissie 
      Samenleving van 6 oktober 2020
  4. Vragen en mededelingen
  •  Mededelingen van de  portefeuillehouder(s)  
   over/vanuit de gemeenschappelijke regelin 
   gen (o.a. Senzer, Plusteam, SGE en GGD);
  • Mededelingen van en vragen aan   
   portefeuillehouder(s) 

  Oordeelsvorming

 19.45 5. Community Platform 
   (Memorie van Toelichting 2020-010419)  
   (portefeuillehouder Peter Looijmans)

Op 5 oktober 2020 is het raadsvoorstel ‘on-
derzoek naar community platformen’ voor-
gelegd aan de raad in de commissieverga-
dering Samenleving. In deze vergadering is 
besloten dat het raadsvoorstel nog niet door 
kon naar besluitvorming. Daarvoor moest 
eerst verduidelijking komen op enkele pun-
ten:

  •  Meer duidelijkheid over hoe een meervou-
   dige onderhandse aanbesteding vormgege- 
   ven wordt.
  • Duidelijkheid over eisen die gesteld worden  
   met betrekking tot een eventuele overstap.
  • Evaluatie moet breder besproken worden.

Om deze verduidelijking te bieden is een 
memorie van toelichting opgesteld. De vraag 
aan de raad is om met aanvulling van deze 
memorie van toelichting een besluit te ne-
men over het raadsvoorstel onderzoek naar 
community platformen.

Inwoners kunnen gebruik maken van het 
spreekrecht.

 20.10 6. Eerste begrotingswijziging 2021 
   Gemeenschappelijke Regeling 
   PlusTeam (RV GM2020-017990)
   (portefeuillehouder Van Otterdijk)

Als gevolg van de uitwerking van een van de 
scenario’s uit de maatschappelijke business 
case is de eerste begrotingswijziging 2021 
van het PlusTeam opgesteld.

   Inwoners kunnen gebruik maken van het  
   spreekrecht.

 20.30 7. Opheffi ng Gemeenschappelijke 
   Regeling PlusTeam 
   (RV GM2020-017990)
   (portefeuillehouder Van Otterdijk)

De gemeente Waalre heeft samen met de 
gemeente Geldrop-Mierlo de gemeenschap-
pelijke regeling ‘PlusTeam’. Het AB van de 
GR heeft een voorgenomen besluit tot op-
heffi ng van de GR genomen. De beide ge-
meenteraden dienen toestemming te geven 
voor het opheffen van GR.

Inwoners kunnen gebruik maken van het 
spreekrecht

  Algemeen

 20.55 8. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.
** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld 
wordt, kan een inwoner, die al eerder heeft ingesproken, 
alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in 
herhaling wordt gevallen.

Agenda* Commissie Algemene Zaken
Dinsdag 26 januari 2021,
(Gemeentehuis)

Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30 1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststelling verslag Commissie 
   Algemene Zaken van 1 december 2020
  4. Vragen en mededelingen
  • Mededelingen portefeuillehouder(s) vanuit/  
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   /over gemeenschappelijke regelingen (o.a.  
   MRE, SGE, Dienst Dommelvallei en   
   Veiligheidsregio);
  • Mededelingen van en vragen aan   
   portefeuillehouder(s);

  Oordeelsvorming

 19.45 5. Vaststellen Verordening    
   gegevensverstrekking basisregistratie  
   personen Geldrop-Mierlo 2020 
   (RV GM2020-022547)

(portefeuillehouder Van Bree)
In de Wet Basisregistratie personen (Wet 
BRP) is geregeld dat overheidsorganen, 
waaronder de gemeenten en haar orga-
nisatieonderdelen, verplicht zijn om bij de 
verwerking van persoonsgegevens de Ba-
sisregistratie Personen (BRP) te gebruiken. 
Inwoners hoeven bij contact met de overheid 
niet steeds hun persoonsgegevens opnieuw 
te verstrekken. De gemeente Geldrop-Mierlo 
heeft sinds 2014 een verordening BRP waar-
in de verstrekking van gegevens uit de BRP 
is geregeld. Door de invoering van de Alge-
mene verordening gegevensbescherming 
(Avg) is de juridische grondslag van Veror-
dening BRP 2014 vervallen. De Avg brengt 
inhoudelijk gezien geen wijzigingen in de ver-
werking van basisgegevens. De verordening 
verleent het college van burgemeester en 
wethouders de bevoegdheid de verstrekking 
van persoonsgegevens nader te regelen. Dit 
is uitgewerkt in de Regeling verstrekkingen 
BRP.

Inwoners kunnen gebruik maken van het 
spreekrecht.

 19.55 6. Accountantscontrole 2020 
   (RV GM2020-021712)
   (portefeuillehouder V.d. Laar)

De raad heeft aan BDO Audit & Assurance 
B.V. de  opdracht verstrekt om de accoun-
tantscontrole uit te voeren voor het boekjaar 
2020. Echter ter voorbereiding en ondersteu-
ning van de uitvoering van de accountants-
controle dient de raad nog een aantal zaken 
nader te regelen, wat in het controleprotocol 
plaatsvind.

Inwoners kunnen gebruik maken van het 
spreekrecht.

 20.00 7. Verordening werkgeverscommissie 2020  
   en Instructie griffi er Geldrop-Mierlo 2020
   (RV GM2020-104888)
   (portefeuillehouder Van Bree)

De verordening werkgeverscommissie en in-
structie griffi er dateerden van 2013 en zijn, 

gelet op wettelijke aanpassingen toe aan een 
update.

Inwoners kunnen gebruik maken van het 
spreekrecht.

 20.05 8. Zienswijze Werkprogramma 2021 MRE  
   (portefeuillehouder Van Bree)

MRE heeft per brief gevraagd een zienswijze 
op het Werkprogramma 2021 in te dienen.

Inwoners kunnen gebruik maken van het 
spreekrecht.

 20.15 9. Delegatiebesluit 2021 
   (RV GM2020-021389) 
   (portefeuillehouder Van Bree)

Het voorstel betreft het actualiseren van het 
Delegatiebesluit 2012. In bestuursrechtelijke 
betekenis is delegatie “het overdragen door 
een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid 
tot het nemen van besluiten aan een ander 
die deze onder eigen verantwoordelijkheid 
uitoefent”. 
In tegenstelling tot mandaat doorbreekt 
delegatie het wettelijke bevoegdhedenpa-
troon. Door de delegatie verschuift namelijk 
de politieke verantwoordelijkheid omdat de 
bevoegdheid onder eigen verantwoordelijk-
heid wordt uitgeoefend. In dat kader is de-
legatie aan ambtenaren ook verboden. Door 
de overdracht van bevoegdheden wordt de 
daadkracht van een bestuur bevorderd door 
een snellere en effi ciëntere werkwijze. In 
2012 is op grond van dit argument het Dele-
gatiebesluit 2012 vastgesteld.

Inwoners kunnen gebruik maken van het 
spreekrecht.

  Algemeen

20.35 8. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.
** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld 
wordt, kan een inwoner, die al eerder heeft ingesproken, 
alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in 
herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich 
uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de 
griffi e aanmelden, telefonisch op 040-289 38 93 of per mail 
griffi e@geldrop-mierlo.nl. 

U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal 
goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte 
uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal 
op papier zetten en alvast mailen naar de griffi e. De griffi e 

Agenda Info-Avond
Maandag 25 januari 2021,
(Gemeentehuis)

Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30 1. Opening en mededelingen

19.35 2. Update Regionale Energiestrategie (RES) 
   (presentatie)

Tijdens de infoavond zal de laatste stand 
van zaken van de RES 1.0 toegelicht wor-
den, zal een update van het PlanMER ge-
geven worden en zal de planning om voor 
1 juli 2021 tot een RES 1.0 te komen be-
sproken worden. Hierbij wordt ook aandacht 
besteed aan hoe de raad in dit proces mee-
genomen wordt. Daarnaast zal de samen-
hang tussen de RES en gemeentelijk beleid 
toegelicht worden. Tijdens de infoavond  
worden raadsleden uitgenodigd om vragen 
te stellen.

20.35 3. Voortgang Sportbeleid (presentatie)
De gemeenteraad wordt bijgepraat over de 
voortgang van het sportbeleid. Tijdens de 
presentatie is een bijzondere rol weggelegd 
voor de buurtsportcoaches om de voort-
gang met de samenwerking te presenteren 
en de activiteiten die ondernomen zijn in het 
bijzonder jaar 2020.

21.05 4. Proces Toekomst Hofdael (presentatie)
In het traject, om te komen tot verschillende 
scenario’s met betrekking tot de toekomst 
voor SCC Hofdael is Brian Voesten van Me-
tanoia als procesmanager aangesteld. Hij 
praat de gemeenteraad bij over het proces, 
de stand van zaken en de volgende stappen 
die genomen moeten worden in het proces. 
In mei zal zijn onderzoek zijn afgerond en 
worden de scenario’s aan de gemeenteraad 
gepresenteerd.

21.35 5. Sluiting

zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij 
de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de 
vergadering uitdelen.

De onderwerpen, die op een infoavond aan de orde komen, 
worden in het kader van de beeldvorming voorgelegd. In 
deze fase van het proces wordt er nog geen inhoudelijke 
discussie gevoerd  en is standpuntbepaling nog niet aan de 
orde.

B E K E N D M A K I N G E N
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

BOUWEN EN WONEN
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Fazantlaan 17 in Mierlo
Datum ontvangst : 31 december 2020
Omschrijving : aanbouwen en renoveren bungalow
Zaaknummer : 20200632

Locatie : Fazantlaan 17 in Mierlo
Datum ontvangst : 31 december 2020
Omschrijving : aanbouwen en renoveren bungalow
Zaaknummer : 20200633

Locatie : Hertogenlaan 48 in Geldrop
Datum ontvangst : 31 december 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20200634

Locatie : Dorpsstraat 83 in Mierlo
Datum ontvangst : 7 januari 2021
Omschrijving : realiseren tweede oprit
Zaaknummer : 20210004

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.

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.

RUIMTE / MILIEU

M.E.R.- beoordelingsbesluit Eendenpoel 12, Mierlo
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken 
als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, van de Wet 
milieubeheer, het volgende bekend:
Op 11 augustus 2020 is een vormvrije M.E.R.-
beoordelingsnotitie waarin wordt aangegeven dat bij het  
varkensbedrijf aan de Eendenpoel 12 te Mierlo wordt beoogd 
een nieuw gebouw te realiseren waarin een hygiënesluis, 
een kantine en een kantoor worden ondergebracht. Op 30 
oktober zijn aanvullende gegevens ontvangen.

Deze activiteit is onderworpen aan een milieu-effectrapportage 
beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage jo. 
artikel 7.2. lid 1 onder sub b van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo hebben 
besloten dat voor de voorgenomen uitbreiding geen 
milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld. Hierdoor 
kan een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de 
activiteit “inrichting” zonder opschortende voorwaarden 
worden ingediend en in behandeling worden genomen.
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Naar de mening van burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo leidt de voorgenomen activiteit, gezien de 
omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en andere stukken die van belang zijn liggen vanaf 
15 januari 2021 tot en met 26 februari 2021 (zes weken) ter 
inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 2 
in Geldrop. 
De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en 
met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 
09.00 uur tot 12.30 uur.

Voor een toelichting op de stukken kunt u telefonisch een 
afspraak maken met Hans van Santvoort telefoon (040) 289 
37 81 of Jos van Hoeij telefoon (040) 289 37 83). 

De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding 
van het besluit op de aanvraag voor een milieuvergunning. 
Conform artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is 
tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk 
tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te 
bereiden besluit rechtsreeks in zijn belang treft.
Geldrop-Mierlo, 14 januari 2021 

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo,
De secretaris, De burgemeester,

COLLEGEBESLUIT

ZIENSWIJZE VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING

De personen hieronder wonen niet meer op het adres 
waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan 
ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling 
Dienstverlening, cluster Inwoners. Het college heeft het 
voornemen de persoonslijsten van deze personen 
niet meer bij te houden. Wanneer een defi nitief besluit 
is genomen, staan zij offi cieel niet meer op dat adres 
ingeschreven.

Geslachtsnaam  Geboorte- Datum Voorgenomen
en voorletters datum voornemen uitschrijving 
   wegens 

Krátky, V  31-05-1984  06-01-2021  Onbekend
Hudák, J  15-06-1968  06-01-2021  Onbekend
Kuczkowiak, P  18-09-1981  06-01-2021  Onbekend
Miclean, MS  03-01-2003  06-01-2021  Onbekend
Katranis, S  19-10-1989  06-01-2021  Onbekend

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit 
zijn mening geven, schriftelijk of mondeling. Wanneer u dit 
mondeling wilt doen, vragen wij u een afspraak te maken 

via het telefoonnummer (040) 289 38 93. U hebt vier weken 
de tijd om een brief te sturen of een afspraak te maken. De 
termijn gaat in, één dag na de datum van deze publicatie. 

Zet in de brief de volgende zaken:
uw naam en adres;
de datum;
een omschrijving van het voorgenomen besluit waar u uw 
mening over wilt geven;  
de reden waarom (uw mening) u het niet eens bent met dit 
voorgenomen besluit en
uw handtekening. 

U stuurt de brief naar:
Gemeente Geldrop-Mierlo
t.a.v. Dienstverlening (adresonderzoek)
Postbus 10101
5660 GA GELDROP

Wilt u meer weten? 
Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling 
Dienstverlening, telefoon: (040) 289 38 93.

www.geldrop-mierlo.nl


