
  Agenda* Commissie Algemene Zaken
  Dinsdag 16 juni 2020

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling agenda
  3.  Vaststellen verslag Commissie Algemene  

Zaken 3 juni 2020
  4. Vragen en mededelingen
   a.  Mededelingen van de portefeuillehouder(s)  

vanuit/over gemeenschappelijke regelingen (o.a. 
MRE, SGE, Dienst Dommelvallei en Veiligheids-
regio)

   b.  Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s)

  Oordeelsvorming

  5. Jaarstukken 2019 
	 	 	 	Het	 definitieve	 jaarverslag	 en	 de	 definitieve	 

jaarrekening, vergezeld van een goedkeurende  
accountantsverklaring, dienen te worden aange- 
boden aan de Provincie.

  Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

  Algemeen

  6. Sluiting

Gemeente actueel

www.geldrop-mierlo.nl

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo

Vind ons leuk op

  Agenda* Raadsvergadering
  Maandag 15 juni 2020

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30 1. Opening en mededelingen
  2. Vragenhalfuurtje aan college
  3. Vaststellen agenda
   •  Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de 

orde. 
  4.  Vaststellen verslag van de Raadsvergadering 

van 2 maart 2020
  5.  Installatie burgercommissielid W. van Lieshout 

namens D66

  Besluitvorming

  6.  Afwijzen extra standplaats woonwagenlocatie 
Rielseheideweg (RV GM2019-041471) 

    Het afwijzen van het verzoek om een extra stand-
plaats (aan te merken als een verzoek om een  
herziening bestemmingsplan) is gelet op de inhoud 
van het in 2018 vastgestelde bestemmingsplan 
‘Woonwagenlocatie Rielseheideweg’ een bevoegd-
heid van de raad.

  7.  Zienswijze ontwerp begrotingen 2021 van vijf 
gemeenschappelijke regelingen (RV GM2020-
006711)

    De vier “grote” gemeenschappelijke regelingen,  
(ODZOB, VRBZO, GGD en MRE) hebben in het 
kader van de afstemming van hun planning& 
controlcyclus afspraken gemaakt over het gelijk- 
tijdig bij de gemeenten aanleveren van hun concept 
begrotingen, zodat de gemeenteraden deze in één 
vergadering kunnen behandelen en hun eventuele 
zienswijzen vast kunnen stellen. 

    De Dienst Dommelvallei conformeert zich aan de 
afspraken van de vier grote GR’en en hebben hun 
concept begroting ook ingediend.

    De conceptbegrotingen zijn in de vakcommissies 
behandeld.

  8.  Ontwerp begroting 2021 en meerjarenraming 
2022-2024 Senzer (RV GM2020-009661)

    Op basis van de GR Atlant de Peel heeft de  
gemeenteraad jaarlijks de mogelijkheid om een 
zienswijze te geven op het voorgenomen beleid en 
de begroting van Senzer. 

    De zienswijze wordt ter goedkeuring aan de  
gemeenteraad voorgelegd.

    Vanwege de onvoorziene consequenties van 
de corona crisis wordt in de bijgaande concept- 
zienswijze voorgesteld, de ontwerp begroting 2021 
en de meerjarenraming 2022 – 2024 voor kennis- 
geving aan te nemen. 

   Daarnaast wordt op voorhand gevraagd 
   •  aandacht en of uitvoering te geven aan de in de 

zienswijze naar voren gebrachte punten; 
   •  na te gaan op welke wijze de dienstverlening van 

Senzer in evenwicht gebracht kan worden met de 
beschikbare	financiële	middelen.

  9.  Jaarrekening 2019, Meerjarenbegroting 2021-
2024, Eerste begrotingswijziging 2020 GR  
PlusTeam (RV GM2020-008891)

    De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de 
jaarstukken 2019, de eerste begrotingswijziging 
2020 en positief te reageren op de meerjaren- 
begroting 2021-2024.

  10.  Ontwerpbegroting Cure Afvalbeheer (RV 
GM2020-010747)

    Jaarlijks wordt de ontwerpbegroting toegestuurd. 
De raad kan daarop zienswijzen indienen waarna  
het Algemeen Bestuur van Cure de begroting  
vaststelt.

  11.  Herziening Bomenverordening (RV GM2019-
045404)

   De Bomenverordening is geüpdatet. 

  12. Bomen Horecaplein (RV GM2017-019076)
    De groeiplaatsen van de bomen voldoen niet voor 

de ontwikkeling van de bomen. Deze dienen te  
worden vervangen. Aan de raad wordt gevraagd om 
hier een uitvoeringskrediet voor te verlenen.

  13.  Woonvisie 2020-2028 (RV GM2018-030548)
    De Woonvisie 2020-2028 is op 14 oktober 2019  

in de commissie Ruimte ter oordeelvorming aan- 
geboden. Deze is ter besluitvorming doorgeleid naar 

de raadsvergadering van 28 oktober 2019. Tijdens 
de raadsvergadering is de woonvisie aangehouden 
vanwege het feit dat de vertegenwoordiging van 
de huurdersbelangen van Geldrop-Mierlo kenbaar 
heeft gemaakt, twijfels te hebben omtrent de juist-
heid van de gebruikte CBS cijfers in de Woonvisie. 

    De raad heeft het college verzocht om een on-
derzoek naar de cijfers te starten. Het onderzoek 
is uitgevoerd en de resultaten en conclusie zijn in  
de Memorie van Toelichting op het raadsvoorstel 
opgenomen.

  14.  Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden - Een visie en 
strategie voor het Sociaal Domein (RV GM2019-
054801)

    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 vorm-
gegeven. 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.

  15.  Evaluatie starterslening en actualisatie ver- 
ordening en beleidsregel starterslening 2020 
(RV GM2020-009420)

    De raad heeft op 1 oktober 2018 (GM2018-018052) 
de aangepaste verordening Starterslening 2018 en 
gewijzigde werkwijze van SVn goedgekeurd. Zij 
heeft echter wel kanttekeningen geplaatst bij de 
wijziging van de werkwijze. In het geamendeerde 
raadsbesluit vraagt de raad om een evaluatie van 
de starterslening na één jaar, met betrekking tot 
de mogelijke nadelige gevolgen voor de gemeente  
naar aanleiding van de verminderde regie. Ter  
kennisname wordt aan de raad deze evaluatie  
als bijlage van dit raadsvoorstel aangeboden.  
Gelijktijdig met de toegezegde Evaluatie Starters-
lening 2018 en 2019, bieden we u een aangepaste  
verordening Starterslening van 2020 ter vaststelling 
aan, waarin een drietal zaken zijn aangepast ten 
opzichte van de Verordening Starterslening 2018.

  16.  Eigendomsoverdracht molens (RV GM2017-
032518)

    Zoals eerder bij het vaststellen van het rapport  
Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed 
is vernoemd, is de gemeente voornemens het  
eigendom van de standerdmolen in Mierlo en de 
korenbelt molen in Geldrop over te dragen aan 
een molenstichting. Hiervoor is de “Molenstichting 
Geldrop-Mierlo” opgericht.

    Bij instemming van dit voorstel kan er worden  
overgegaan tot het overdragen van het eigendom 
van de molens aan de stichting door middel van het 
vestigen van een opstalrecht.

  17. 1e Tussentijdse rapportage 2020
    De 1e tussentijdse rapportage 2020 geeft het ver-

loop van de budgetten weer in de eerste 3 maanden 
van 2020. Overschrijdingen en onderbestedingen 
waarvan wordt verwacht dat ze aan het einde van 
het jaar afwijken van de begroting, worden aan de 
raad voorgelegd.

  18.  Verordening rechtspositie raads- en commissie-
leden 2019 (RV GM2020-005595)

    Het ministerie van BZK heeft de verschillende  
bestaande regelingen voor politieke ambtsdragers 
gemoderniseerd en geharmoniseerd. Dit heeft  
geresulteerd in een nieuw Rechtspositiebesluit  
decentrale politieke ambtsdragers en de minis- 
teriële	 Regeling	 rechtspositie	 decentrale	 politieke	
ambtsdragers. Deze zijn per 1 januari 2019 van 
kracht geworden. De Vereniging van Nederlandse  
Gemeenten heeft, als gevolg van het nieuwe 
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambts-
dragers	 en	 de	 ministeriële	 Regeling	 rechtspositie	
decentrale politieke ambtsdragers, een nieuwe  
modelverordening opgesteld. Deze modelverorde-
ning vormt de basis voor de nieuwe Verordening 
rechtspositie raads- en commissieleden van de  
gemeente Geldrop-Mierlo 2019.

  19. Verordening op de rekenkamercommissie
    De verordening op de rekenkamercommissie, door 

de raad vastgesteld op 25 november 2013, wordt 
geactualiseerd.

    De Rekenkamercommissie heeft de bestaande 
verordening kritisch bekeken, besproken met de 

auditcommissie en dat heeft geleid tot het nu voor-
liggende concept.

  20. Moties vreemd aan de orde

  Algemeen

  21. Sluiting
 

Let op! De aangegeven tijden op de agenda’s zijn indicatief.

*  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	griffie	
aanmelden, telefonisch op 14 040 of (040) 289 39 87 of per mail 
griffie@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 uiteen-
zetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier 
zetten	en	alvast	mailen	naar	de	griffie.	De	griffie	zorgt	dan	dat	uw	
inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt 
uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Geen publiek bij commissie- en raadsvergaderingen
In verband met de corona maatregelen is er momenteel geen  
publiek toegestaan bij commissie- en raadsvergaderingen.
U kunt de vergaderingen volgen via de live-uitzending:   
https://channel.royalcast.com/geldropmierlo/#!/upcoming.
Bedankt voor uw begrip en medewerking. 
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Hart onder de riem 
bezoek wethouder 
Looijmans aan  
Hof van Bethanië
Wethouder Peter Looijmans bracht afgelopen week een 
bezoek aan het Hof van Bethanië om de medewerkers  
een hart onder de riem te steken. Hof van Bethanië  
doet mee aan een pilot voor versoepeling van de bezoek-
regeling voor woonzorgcentra.

Peter Looijmans ging in gesprek met de heer Jeroen Bankers en 
de heer J. Sträter over de strikte voorwaarden die zij goed kunnen 
opvolgen in hun woonzorgcentrum. Inwoner mevrouw Cornelissen  
sloot nog even aan bij de foto.

Houd onze gemeente schoon!

Samen dragen we bij aan een schone  
omgeving
In Geldrop-Mierlo wordt het ophalen van afval geregeld door Cure. We hebben groene/grijze containers en  
ondergrondse containers waar huishoudelijk afval in gestort kan worden. Daarnaast haalt Cure 1x per 2 weken het 
oud papier en PBD ( plastic, blik en drankkartons) op. Het apart aanbieden van afval (vooral het PBD) is goed voor 
het milieu, maar heeft ook financieel voordeel voor de inwoners; de grijze container is minder snel vol. Bovendien 
ontvangt de gemeente geld voor het ingezamelde PBD (als het niet vervuild is).

Te vroeg aan de straat
Wij zien, dat het nog steeds voorkomt dat mensen hun afval op 
de verkeerde dagen aan de straat zetten. Vaak al een week te 
vroeg. Dat geldt vooral voor PBD-zakken. Ook wordt er ander  
afval op straat gezet, zoals vuilniszakken en wat wij “grof huis-
vuil” noemen. Ook tijdens feestdagen zetten inwoners toch  
gewoon hun afval aan de straat. Cure heeft op deze dagen ook 
een vrije dag, wat betekent dat er geen afval wordt opgehaald. Dat 
gebeurt altijd via een extra ophaaldag; dat is de eerste zaterdag 
na de feestdag. Het te vroeg aanbieden van afval zorgt voor veel  
overlast. Het afval waait weg, dieren trekken de zakken ’s nachts 
open, het gaat stinken en het zorgt voor een onfrisse omgeving. 

Het cluster Handhaving van de gemeente krijgt hierover veel 
klachten en wij vinden het ook heel erg vervelend. Toch zijn het 
de eigen buurtbewoners die het doen. Daarom vragen wij u om 
het afval niet eerder aan te bieden dan de dag waarop Cure het 
ophaalt. Mocht dit problemen voor u opleveren, vraag het dan 
aan uw buren. Spreek uw buren erop aan als zij het afval eerder  
aanbieden. Samen kunnen we dit probleem oplossen. Samen 
kunnen we ervoor zorgen dat uw straat ook schoon blijft.

Ophaalschema
Op de website van Cure kunt u zien wanneer uw straat aan de 
beurt is voor het ophalen van afval. Ook kunt u de Cure afval app 
downloaden. Deze app kunt u zo instellen, dat u bijvoorbeeld een 
dag van te voren een berichtje krijgt wanneer de ophaaldag is van 
de grijze of groene container, het papier en PBD. 

Meer informatie?
Op www.cure-afvalbeheer.nl vindt u meer informatie. Hier leest u 
ook hoe u de Cure afval app kunt instaleren.

Een schone woonomgeving begint met het juist aanbieden van 
het afval!

Samen gericht handhaven!

Tijdelijke opvang in  
NH Hotel Geldrop weer  
beëindigd
Op vrijdag 29 mei 2020 heeft, op verzoek van Veiligheids-
regio Brabant-Zuidoost, een aantal arbeidsmigranten 
met een corona besmetting tijdelijke opvang gekregen in 
het NH Hotel Geldrop. 

Deze tijdelijke huisvesting was noodzakelijk omdat uit het bron- 
en contactonderzoek van de GGD Brabant-Zuidoost (GGD BZO) 
bleek dat hun woonsituatie niet geschikt was voor thuisisolatie.

De GGD BZO heeft hen gedurende hun verblijf in het NH Hotel 
intensief gecontroleerd. De laatste arbeidsmigranten mochten op 
vrijdag 5 juni 2020 het hotel weer verlaten.
De hotelgasten zijn gedurende hun verblijf in het NH hotel  
continu op hun kamer gebleven. Ook is er 24/7 beveiliging  
aanwezig geweest. 
Onze gemeente is via Bevolkingszorg vanaf 29 mei 2020 intensief 
betrokken geweest bij deze opvang.

Brandweer gaat  
brandkranen controleren
In Geldrop-Mierlo liggen meer dan 1500 brandkranen. 
Deze zijn aangesloten op het leidingnet van Brabant  
Water en voorzien de brandweer van voldoende blus- 
water als dat nodig mocht zijn. 

Tussen 15 juni en 31 augustus controleert de brandweer de brand-
kranen. Er wordt gecontroleerd of de kranen goed werken en er 
wordt gekeken naar de bereikbaarheid en de aanduiding ervan. 
In geval van brand weten de aanwezige brandweermensen altijd 
waar een brandkraan ligt. De controles zijn overdag, maar ook  
‘s avonds en in het weekend. Onze brandweermensen zijn immers 
vrijwilligers, die de controles gaan uitvoeren in hun vrije uurtjes.

Op vakantie binnen  
de EU/Schengenzone
Vanaf 15 juni is het weer mogelijk op vakantie te gaan naar 
andere landen binnen de EU/Schengenzone. Het reis- 
advies voor landen in die gebieden wordt aangepast  
van oranje (vakantiereizen afgeraden) naar geel (vakantie- 
reizen mogelijk, let op risico’s).

Het reisadvies blijft oranje als een land het coronavirus nog niet 
voldoende onder controle heeft, nog geen Nederlandse toeristen 
verwelkomt of quarantaine oplegt bij aankomst. 

Voorkom vervelende verrassingen op reis. Check voor  
vertrek alle risico’s en andere belangrijke informatie in het  
reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken op  
www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. Of download de 
Reisapp van Buitenlandse Zaken.
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Gemeente actueel
B E K E N D M A K I N G E N

Online vragenuurtje 
de Groene Zone
In verband met maatregelen rondom het coronavirus zijn alle informatieavonden van de Groene Zone  
geannuleerd. De presentatie is daarom opgenomen en kunt u bekijken via YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=0ysajgB-lEE. Op dit kanaal staat ook een video over de salderingsregeling. 

Hebt u andere vragen?
Op woensdag 17 juni, donderdag 25 juni en dinsdag 30 juni van 20:00 tot 21:00 uur organiseert de  
Groene Zone online vragenuurtjes. Tijdens een digitaal videogesprek beantwoorden de adviseurs al uw  
vragen. Aanmelden hiervoor kan via de website www.degroenezone.nl. 

17 juni: Werelddag tegen  
Woestijnvorming en Droogte
Wist u dat de Nederlander gemiddeld 2.300.000 liter water per jaar verbruikt? U denkt misschien:  
‘Ja, maar zo vaak sproei ik mijn tuin niet en douchen doe ik ook maar een paar minuten?’ Dat klopt. 
Maar in uw huishouding verbruikt u slechts 2% van deze 2.300.000 liter. 

De rest is zogenaamd virtueel water, water dat ergens anders 
in de wereld gebruikt is voor dingen die voor ons geproduceerd  
worden. We importeren bijvoorbeeld buitenlands water in de vorm 
van T-shirts, boontjes of rundvlees. Zo wordt 46% van het water 
voor vleesproductie gebruikt (veevoeder en vervoer) en 31% voor 
allerlei consumptiegoederen, zoals kleding en auto-onderdelen. 

Onze consumptie neemt almaar toe en de productie van onze 
goederen gebeurt vaak in zuidelijkere landen. Daar wordt dus 
veel water aan de natuur onttrokken. Land dat niet goed wordt 
beheerd, raakt daardoor uitgeput. Tel daar de klimaatverandering 
bij op en droogte is op steeds meer plaatsen een steeds groter 
wordend probleem. 

Werelddag tegen Woestijnvorming en Droogte
Om mensen hiervan bewust te maken heeft de Verenigde  
Naties 17 juni uitgeroepen tot Werelddag tegen Woestijnvorming 
en Droogte. Onder de slogan “Healthy land = healthy people”  

(gezond land = gezonde mensen) lopen er al verschillende  
projecten om de situatie te verbeteren. Dit jaar is het thema  
“Food, Feed, Fibre” (Voeding, Voedsel, Kleding) met adviezen en 
tips om de uitputting van land tegen te gaan. 

We hebben als consument veel invloed op ons gedrag. Door te 
kiezen voor producten die het land minder uitdrogen, geven we 
een signaal af naar de leveranciers en producenten hiervan. Als 
de vraag naar waterslurpende producten afneemt, zal het aanbod 
daarvan ook afnemen. Kijk eens bij de duurzaamheidstips om te 
zien wat u zelf al kunt doen. 

Meer informatie
Meer informatie over de Werelddag tegen Woestijnvorming en 
Droogte	vindt	u	op	www.un.org/en/observances/desertification-day.	 

Dit is een Engelstalige website, maar u kunt de informatie ook in 
het Nederlands lezen. 

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Laan van Tolkien 73 in Geldrop
Datum ontvangst : 27 mei 2020
Omschrijving : realiseren aanbouw
Zaaknummer : 20200291

Locatie : Eindhovenseweg 12 in Geldrop
Datum ontvangst : 29 mei 2020
Omschrijving : realiseren vaste trap naar zolder
Zaaknummer : 20200292

Locatie : Eendenpoel 12 in Mierlo
Datum ontvangst : 29 mei 2020
Omschrijving : reviseren milieuvergunning
Zaaknummer : 20200293

Locatie : de Loo 52 in Mierlo
Datum ontvangst : 30 mei 2020
Omschrijving : plaatsen kozijn in zijgevel
Zaaknummer : 20200294

Locatie : Dwarsstraat 37 in Geldrop
Datum ontvangst : 30 mei 2020
Omschrijving :  aanleggen oprit en plaatsen  

erfafscheiding
Zaaknummer : 20200295

Locatie : Nieuwendijk in Geldrop
Datum ontvangst : 2 juni 2020
Omschrijving :  oprichten 27 appartementen  

met stallingsgarage
Zaaknummer : 20200297

Locatie : Industriepark 11 in Geldrop
Datum ontvangst : 2 juni 2020
Omschrijving :  oprichten kantoor aan  

bestaande bedrijfshal
Zaaknummer : 20200298

Locatie : Kasteelweg 25 in Mierlo
Datum ontvangst : 3 juni 2020
Omschrijving : plaatsen twee tijdelijke woonunits
Zaaknummer : 20200300

Verleende omgevingsvergunningen met  
reguliere procedure (2)

Locatie : Fleskensstraat 1 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 2 juni 2020
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 20200206

Locatie : Genoenhuis 8 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 2 juni 2020
Omschrijving : realiseren aanbouw met kelder
Zaaknummer : 20200224

Locatie : Bosrand 10 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 2 juni 2020
Omschrijving : verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20200288

Locatie : Laan van Tolkien 73 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 4 juni 2020
Omschrijving : realiseren aanbouw
Zaaknummer : 20200291

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een kennis-
geving. 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 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.

www.geldrop-mierlo.nl

www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo


