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Controle leegstaande panden in Geldrop-Mierlo, Son en 
Breugel en Nuenen
Naar schatting wordt 1 op de 200 leegstaande panden 
in Nederland gebruikt voor criminele activiteiten. 
Een leegstaand pand is vaak een ideale plek om 
illegale activiteiten te ontplooien. Denk hierbij aan 
hennepplantages, drugslabs, witwassen of illegale 
opslaglocaties. 

Preventieve controles
Om zicht te krijgen op het gebruik van leegstaande panden 
met een woonbestemming hebben toezichthouders van de 
Dommelvallei-gemeenten deze week controles uitgevoerd. 
Panden met een woonbestemming die volgens de Basisre-
gistratie Personen (BRP), langer dan een jaar niet zijn be-
woond zijn preventief bezocht. Het doel van het bezoek was 
te controleren of de gegevens in de BRP overeenkomen met 
de werkelijkheid en daarnaast om zicht krijgen op wat er zich 
in een leegstaand pand afspeelt.

Resultaten controle
In zowel Son en Breugel als Nuenen zijn circa 20 adressen 
bezocht, Geldrop-Mierlo ongeveer 40. Een greep uit de re-
sultaten: 
• op diverse adressen bleek sprake van leegstand door 

verkoop, verbouwing, verhuizing en/of overlijden; 

• meerdere adressen bleken in gebruik te zijn voor de huis-
vesting van arbeidsmigranten, deels in strijd met het be-
stemmingsplan;

• bij enkele panden zijn onjuiste inschrijvingen in de Basis-
registratie Personen vastgesteld;

• een aantal locaties bleek in gebruik voor bedrijfsdoelein-
den en dus in strijd met de woonbestemming; 

• meerdere adressen worden nog nader onderzocht, waar-
bij mogelijk de basisregistraties moeten worden aange-
past. 

Tegen vastgestelde overtredingen wordt komende periode 
handhavend opgetreden en, indien nodig, worden bestuur-
lijke maatregelen genomen In de toekomst blijven we dit 
soort controles herhalen en ook nieuwe locaties onder de 
loep nemen.

Samenwerking Dommelvallei gemeenten
De controlebezoeken hebben plaatsgevonden op dinsdag 
23 maart (Geldrop-Mierlo), woensdag 24 maart (Geldrop-
Mierlo & Son en Breugel) en donderdag 25 maart (Nuenen). 
Ze zijn uitgevoerd door een team van toezichthouders, be-
staande uit een bouwinspecteur, buitengewoon opsporings-
ambtenaar (boa), toezichthouder BRP en een projectleider. 

Datagedreven werken
De lijst met leegstaande panden in een gemeente is tot 
stand gekomen op basis van een data-analyse. Het past bin-
nen de ambitie van de Dommelvallei-organisaties om meer 
datagedreven te werken. Datagedreven werken zorgt ervoor 
dat gemeenten gerichter capaciteit kunnen inzetten en hun 
beleid daar beter op aan kunnen passen.

Gemeentelijke 
steunmaatregelen 
corona
De gemeente heeft besloten een tijdelijke regeling steun-
maatregel voor alle lokale ondernemers te verlenen. Op basis  
van deze regeling wordt voorgesteld om een eenmalige sub-
sidie te verlenen met een plafond van € 50.000,- (verdeeld 
over Geldrop € 35.000,- en Mierlo € 15.000,-). De subsidie 
kan worden aangewend voor extra acties of ter individuele 
ondersteuning van ondernemers. De centrummanagers dra-
gen zorg voor de uitvoering van deze regeling.

Regeling aanvragen
Ondernemers in Geldrop kunnen een verzoek voor de re-
geling aanvragen bij het centrummanagement van Geldrop 
via cm@geldropcentrum.nl. Bent u ondernemer in Mierlo? 
Dan kunt u een verzoek voor de regeling aanvragen bij het 
centrum management van Mierlo via info@mierlo-centrum.nl.

Afsluiting kruispunt Mierloseweg/ 
Nuenenseweg (6 april t/m 28 mei 2021)
Op 6 april start de reconstructie van het gedeelte 
Mierloseweg vanaf de Nuenenseweg tot de Van der 
Puttstraat. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen 
van het riool en vernieuwen van de hoofdrijbaan ook 
wordt op het kruispunt Mierloseweg Nuenenseweg 
een verkeersregelinstallatie geplaatst. De aangelegen 
zuidelijke fiets/ventweg Mierloseweg is al vernieuwd 
en valt buiten het werk. De werkzaamheden gaan naar 
verwachting 8 weken duren tot en met 28 mei.

Omleidingen doorgaand verkeer
Het doorgaande verkeer van Mierlo in de richting van 
Eindhoven en omgekeerd wordt tijdelijk omgeleid via een 
grootschalige omleiding via de Geldropseweg-Brande-
voortsedreef- Provincialeweg N270/A270-Collse Hoefdijk-
Nuenenseweg-Wielewaal-Helze-Nieuwendijk en omgekeerd.  

Voor het fietsverkeer worden kleinschalige omleidingen in-
gesteld.

Buslijnen
Tijdens de afsluiting van het werkvak gaat buslijn 320 en 20 
tijdelijk via de zuidelijke fiets- ventweg Mierlosweg. Hiervoor 
worden slagbomen geplaatst ter hoogte van Mierloseweg 
huisnummer 52 en huisnummer 104. De actuele dienstre-
geling voor de route kunt u vinden op www.hermes.nl/nl/ 
onze-routes/dienstregeling-en-halte-informatie. 

Bereikbaarheid panden en bedrijven Mierloseweg 
huisnummer 52 t/m 104 (even) 
De bedrijven aan de Mierloseweg huisnummer 52 t/m 104 
(even) aan de zuidelijke fiets-ventweg Mierloseweg blijven 
bereikbaar via de Van der Puttstraat en de Fleskensstraat.

Aanpassing  
Taxbus per  
31 maart 2021
Op 23 maart heeft premier Rutte tijdens een perscon-
ferentie kenbaar gemaakt dat de huidige, landelijke 
avondklok per 31 maart 2021 wordt aangepast van 
21:00 uur naar 22:00 uur in verband met de zomertijd.

Dit betekent dat de ritten, waarvoor Taxbus is bedoeld, 
tijdens de avondklok niet meer mogen worden uitge-
voerd.
Om ervoor te zorgen dat de laatste reiziger vóór 22:00 
uur thuis is, worden vanaf 31 maart 2021 geen rit-
ten meer geboekt met een vertrektijdstip later dan 
20:30 uur.
Heeft u vragen over uw ritten, neem dan contact op via 
0800 0234 795.
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Lekkage en 
verzakking riolering 
Witte de Withstraat
Op woensdag 17 maart is de weg verzakt in de 
parallelweg Witte de Withstraat ter hoogte van 
appartementencomplex Maison St. Cyr. De verzakking 
is veroorzaakt door een lekkage van het hoofdriool 
(gelegen op circa 4 meter onder maaiveld). Voor de 
veiligheid is het weggedeelte afgesloten voor al het 
verkeer en is bronbemaling geplaatst. 

Uit nader onderzoek is gebleken dat het hoofdriool op di-
verse plaatsen gescheurd is en vervangen moet worden. De 
vervangingswerkzaamheden worden zo spoedig mogelijk 
ingepland en gaan naar verwachting 3 tot 4 weken duren tot 
die tijd blijft het werkvak afgesloten voor al het verkeer.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan 
contact op met Willy van de Westerlo of Will van Dijk, afde-
ling Ruimte, te bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Kruispunt Luchen/
Vlinderlaan afgesloten 
van 6 tot 16 april
Voor het aanleggen van een verhoogd plateau op 
het kruispunt Luchen/Vlinderlaan is dit wegvak 
van dinsdag 6 april tot en met vrijdag 16 april 
afgesloten voor al het verkeer. De werkzaamheden 
zijn onderdeel van het project woonrijp maken 
Vlinderlaan te Luchen.

Bereikbaarheid 
De Vlinderlaan en aangelegen straten (Luchen fase 2) 
zijn van 6 april tot en met 16 april bereikbaar via de rou-
te Geldropseweg-Kwikstraat-Geelgors-Boerenzwaluw-
Sint Catharinaweg. Hiervoor worden omleidingsroutes 
geplaatst.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u 
dan contact op met Bas van Lieshout of Will van Dijk, 
afdeling Ruimte, te bereiken via telefoonnummer (040) 
289 38 93.

Online 
rondetafelgesprek over 
geheugenproblemen
Maakt u zich wel eens zorgen over uw geheugen? Of 
over dat van iemand uit uw omgeving? 

Kijk dan mee bij een presentatie en rondetafelge-
sprek over beginnende geheugenproblemen. Tijdens 
deze online bijeenkomst krijgt u uitleg over de ver-
schillen tussen geheugenachteruitgang passend bij 
de leeftijd, milde geheugenstoornissen en dementie. 
Ook wordt er ingegaan op de oorzaken van milde 
geheugenproblemen en de factoren die van invloed 
kunnen zijn. Er wordt een overzicht gegeven en sug-
gesties gedaan voor specifieke ondersteuning. Het 
gesprek wordt begeleid door vrijwilligers van Geheu-
genkracht Geldrop-Mierlo. Geheugenkracht is een 
onderdeel van Alzheimer Zuidoost-Brabant. 

Wanneer: vrijdag 9 april 2021 van 15.00 tot 16.30 
uur
Kosten: gratis 
Aanmelden: stuur een mail naar i.lubbers@alzheimer 
vrijwilligers.nl o.v.v. Rondetafelgesprek 9 april 2021! 
Vermeld in de mail uw naam en telefoonnummer. 
Wanneer u zich heeft aangemeld, krijgt u een beves-
tiging met instructie en 
inlogcode toegestuurd.
Vragen: Mocht u vragen  
hebben over het on-
derwerp, kunt u contact 
opnemen met Ad Wil-
bers 06 53 44 91 75.

Maak het oplichters niet te makkelijk

Trap niet in een babbeltruc!
Diefstal door een “babbeltruc” komt steeds vaker voor, 
zeker ook in deze coronatijd! Met name oudere mensen 
worden hier slachtoffer van, maar het kan iedereen 
overkomen! Wat kunt u doen om te voorkomen dat u hier 
slachtoffer van wordt en wat u moet doen als het wel 
gebeurt? 

Wat is een babbeltruc? 
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen 
mensen te beroven. De oplichters komen vaak betrouwbaar 
over. Ze bellen bij u aan, spreken u op straat aan of bellen u 
op. Denk niet dat het u niet overkomt, want er zijn heel veel 
verschillende vormen van babbeltrucs. 

Babbeltruc aan de deur
Onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes 
om bij u binnen te komen. Ze doen zich soms voor als meterop-
nemer, medewerker van een bank of thuiszorg. Of ze vragen  
om een glas water of een pen of dat hun kind bij u naar het 
toilet mag. Eenmaal binnen worden, soms samen met een 
handlanger, op die manier elk jaar veel mensen van hun be-
zittingen beroofd. In sommige gevallen gebeurt dit zelfs in 
combinatie met bedreiging en/of geweld.

Ook proberen oplichters mensen aan de deur te laten pin-
nen. Als ze de pincode af kunnen kijken en u vervolgens van 
uw pas kunnen beroven, halen ze zoveel mogelijk geld van 
uw rekening.

Waar moet u op letten?
• Doe niet zomaar de deur open voor een onbekende. Of 

gebruik bijvoorbeeld een kierstandhouder om de deur op 
een kier te kunnen zetten;

• Weet dat medewerkers van bepaalde organisaties, zoals 
uw bank, nooit onverwacht bij u aan de deur komen;

• Laat nooit een onbekende binnen en sluit de deur als u 
binnen iets gaat halen;

• Pin nooit zomaar aan de deur als u niet zelf iets hebt be-
steld waarvan u weet dat u het moet afrekenen;

• Geef uw pinpas nooit uit handen. Ook niet als iemand 
u op die manier aanbiedt om te helpen bij het pinnen. 
Pin ook niet wanneer iemand anders de betaalautomaat 
wil vasthouden. Op die manier kan iemand mogelijk mee-
kijken met uw pincode.

Babbeltruc aan de telefoon
Ook via de telefoon benaderen oplichters mensen, bijvoor-
beeld om een bezoek aan te kondigen. Of ze doen zich voor 
als de bank en proberen u te overtuigen om overboekingen te 
maken, in te loggen of uw gegevens, pincodes of beveiligings-
codes te geven. Soms wordt zelfs gevraagd om direct toe-
gang te geven tot uw computer. Banken vragen dit nooit.

Waar moet u op letten?
• Vertrouwt u het niet helemaal? Bel de organisatie die het 

betreft zelf om het te controleren. Zoek zelf het telefoon-
nummer op;

• Banken vragen nooit via de telefoon of SMS om uw ge-
gevens, pin- of beveiligingscode of om overboekingen te 
doen. Ook vragen banken u niet om directe toegang tot 
uw computer te krijgen.

Babbeltruc bij een pinautomaat 
Let goed op als u pint. Regelmatig proberen criminelen over 
de schouder mee te kijken om te zien welke pincode iemand 
intoetst. Bijvoorbeeld bij de kassa in de winkel of door vlak 

achter iemand te gaan staan bij een geldautomaat. Als ze u 
vervolgens volgen, proberen ze u af te leiden om de pinpas 
te stelen. Daarvoor gebruiken ze ook slimme babbeltrucs. 
Zodra ze de pinpas hebben halen ze zoveel mogelijk geld 
van uw rekening.

Waar moet u op letten?
• Scherm bij het intoetsen van de pincode de toetsen af 

met uw hand of portemonnee;
• Staat iemand te dicht achter u, vraag dan om meer privacy;
• Laat u niet afleiden tijdens het pinnen.

Daarnaast is het goed de daglimiet voor het pinnen met uw 
pas te beperken en om zoveel mogelijk contactloos te beta-
len zodat u meestal geen pincode hoeft in te toetsen. Veilig 
contactloos betalen zónder pincode is mogelijk bij bedragen 
tot en met 50 euro.

Bent u toch slachtoffer van een babbeltruc geworden?
• Doe altijd aangifte bij de politie (ook bij een poging). 
• Meld verlies of diefstal van uw betaalpas onmiddellijk bij 

de bank en laat de pas blokkeren;
• Doe altijd aangifte bij de politie via 0900-8844;
• Is de oplichter nog in de buurt? Bel direct 112.
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RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Hulst 43 in Geldrop
Datum ontvangst : 19 maart 2021
Omschrijving : splitsen woonhuis
Zaaknummer : 20210117

Locatie : Bombur 2 in Geldrop
Datum ontvangst : 19 maart 2021
Omschrijving : levensloopbestendig maken 

woonhuis
Zaaknummer : 20210118

Locatie : Emopad 31 in Geldrop
Datum ontvangst : 23 maart 2021
Omschrijving : oprichten loods
Zaaknummer : 20210120

Locatie : Legolas 19 in Geldrop
Datum ontvangst : 24 maart 2021
Omschrijving : plaatsen erker en vervangen enkele 

kozijnen
Zaaknummer : 20210122

Mededeling geen ingekomen zienswijzen (1)

Locatie : Gijzenrooiseweg 13 in Geldrop
Omschrijving : wijzigen brandmeldinstallatie
Zaaknummer : 20200391

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Genoenhuizerweg 5A in Geldrop
Verzenddatum besluit : 23 maart 2021
Omschrijving : kappen paardenkastanje in verband 

met bloedingsziekte
Zaaknummer : 20210085

Locatie : Lakenstraat 42 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 23 maart 2021
Omschrijving : plaatsen overkapping aan garage
Zaaknummer : 20210019

Locatie : Dwarsstraat 79 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 23 maart 2021
Omschrijving : plaatsen dakkapel voorzijde 

woonhuis
Zaaknummer : 20210024

Locatie : Dorpsstraat 144 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 23 maart 2021
Omschrijving : vervangen schutting, plaatsen 

tuinhuis en zwembad
Zaaknummer : 20210021

Locatie : Genoenhuizerweg 6 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 24 maart 2021
Omschrijving : verplaatsen inrit/uitweg
Zaaknummer : 20210092

Locatie : Papenvoort 22 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 24 maart 2021
Omschrijving : plaatsen zonnecollectoren
Zaaknummer : 20210058

Locatie : Genoenhuizerweg 7 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 24 maart 2021
Omschrijving : verbouwen monumentale boerderij
Zaaknummer : 20200620

Locatie : Volderstraat 24 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 25 maart 2021
Omschrijving : realiseren dakopbouw
Zaaknummer : 20210074

Locatie : Maluwe 3 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 25 maart 2021
Omschrijving : plaatsen dakopbouw
Zaaknummer : 20210088

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning met 
reguliere procedure (2)

Locatie : Kerkakkers 29 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 23 maart 2021
Omschrijving : verlagen en verbreden inrit
Zaaknummer : 20210022

Ontwerpbesluit aanvragen omgevingsvergunning met 
uitgebreide procedure (3)

Locatie : Meester van Busselstraat in 
Mierlo

Datum ter inzage : 2 april 2021
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20200624

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 
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. 

Voor bekendmakingen met nummer 3 geldt: De besluiten en 
overige stukken liggen vanaf de dag na publicatie zes weken 
ter inzage. Om de stukken in te zien maakt u een afspraak via 
www.geldrop-mierlo.nl of telefoonnummer (040) 289 38 93. 
Tegen deze besluiten kunt u binnen zes weken vanaf de dag 
na publicatie, uw zienswijze indienen bij Burgemeester en 
Wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Tijdens deze 
periode kunt u ook een mondelinge zienswijze indienen. U 
kunt alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit indienen als 
u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit. 
Voorwaarde is wel dat u belanghebbende bent.

De besluiten kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

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.

MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken op 
grond van de Wet milieubeheer en het Besluit omgevings-
recht bekend, dat er meldingen zijn ingediend op grond van 
het “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer” voor:

• Het oprichten van een inrichting voor het wassen en 
poetsen van motorvoertuigen (Car Cosmetics Center) 
aan de Mierloseweg 28 in Geldrop. De melding is inge-
diend op 15 maart 2020;

• Het oprichten van een inrichting voor het maken van hou-
ten puzzels (Keuper Holding BV) in het bedrijfsverzamel-
gebouw aan de Nuenenseweg 167 (Hal B23) in Geldrop. 
De melding is ingediend op 23 maart 2021

De meldingen en andere stukken die van belang zijn lig-
gen van 2 t/m 15 april 2021 (2 weken) ter inzage in de pu-
bliekshal 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 mondelinge toelichting op de stukken kunt u telefo-
nisch een afspraak maken met Jos van Hoeij, telefoonnum-
mer (040) 289 37 83.

COLLEGEBESLUITEN

APV GELDROP-MIERLO 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de ge-
meente Geldrop-Mierlo maakt bekend, dat de gemeente-
raad op 23 maart 2021 de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning Geldrop-Mierlo 2021 (verder APV Geldrop-Mierlo 2021) 
heeft vastgesteld.

Het doel van de APV Geldrop-Mierlo 2021is bij te dragen 
aan een aantrekkelijke, leefbare gemeente voor inwoners, 
ondernemers, bezoekers en toeristen. Dit gebeurt onder an-
dere door het stellen van regels en handhaving van deze 
regels.

Een ieder kan op verzoek een afschrift van de APV het be-
sluit verkrijgen.

EERSTE WIJZIGING BELEIDSREGELS HERZIENING, 
INTREKKING, TERUGVORDERING EN INVORDERING 
GEMEENTE GELDROP-MIERLO 2018/2019

Het college van burgemeester en wethouders van de ge-
meente Geldrop-Mierlo heeft in haar vergadering d.d. 16 
maart 2021 besloten, gelet op het bepaalde in het Wetboek 
van Burgerlijke rechtsvordering artikel 475c tot en met 475e.:

De Beleidsregels Herziening, intrekking, terugvordering en 
invordering als volgt te wijzigen: 
Artikel 12. Vaststelling van de hoogte van de maandelijkse 
aflossingscapaciteit bij belanghebbenden met een uitkering, 
komt te luiden:

1. Indien belanghebbende een uitkering ontvangt op grond 
van de Participatiewet, de IOAW of de IOAZ, hanteert het 
college 5% van de uitkeringsnorm inclusief vakantietoe-
slag als maandelijkse aflossingscapaciteit.

2. In afwijking van het eerste lid geldt voor de belangheb-
bende die in een inrichting ter verpleging of verzorging 
verblijft een afwijkende beslagvrije voet, als bedoeld in 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

3. In afwijking van het eerste en tweede lid zal op verzoek 
van de belanghebbende het college overeenkomstig het 
bepaalde in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring een berekening uitvoeren om de juiste beslagvrije 
voet en daarmee de juiste hoogte van verrekening te be-
palen en past het college de hoogte van het verrekende 
bedrag aan vanaf de datum waarop het college de ge-
gevens die nodig zijn voor de berekening heeft ontvan-
gen tenzij het college al eerder van die gegevens op de 
hoogte was indien blijkt dat hantering van het eerste lid 
niet correct was. 

Artikel 13. Vaststelling van de duur en de hoog-
te van de maandelijkse aflossingscapaciteit bij uit-
stroom uit de Participatiewet, IOAW of IOAZ en bij de-
biteuren die geen recht hebben op algemene bijstand 
krachtens de Participatiewet, uitkering krachtens de 
IOAW en uitkering krachtens de IOAZ, komt te luiden: 

1. De hoogte van de maandelijkse aflossingscapaciteit bij 
beëindiging of intrekking van de uitkering wordt gedu-
rende zes maanden na de verzenddatum van dit besluit, 
gesteld op het bedrag dat belanghebbende maande-
lijks reeds afloste tijdens de bijstandsperiode of periode 
waarin een uitkering op grond van de IOAW of IOAZ is 
ontvangen tenzij:
a. er aanwijzingen zijn dat belanghebbende over vol-

doende middelen beschikt om de vordering ineens 
terug te betalen; of

b. de beëindiging of intrekking van de uitkering plaats-
vindt door schending van de inlichtingenplicht.

2. Na afloop van de termijn als bedoeld in het eerste lid 
wordt bij alle vorderingen de hoogte van de maandelijkse 
aflossingscapaciteit vastgesteld met als uitgangspunt dat 
belanghebbende blijft beschikken over een inkomen ter 

B E K E N D M A K I N G E N
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hoogte van de beslagvrije voet als bedoeld in het Wet-
boek van Burgerlijke Rechtsvordering en dat de vordering 
binnen een redelijke termijn wordt afgelost tenzij er aan-
wijzingen zijn dat belanghebbende over voldoende mid-
delen beschikt om de vordering ineens terug te betalen:
< € 2.500,- aflossen binnen 36 maanden;
€ 2.500,- - € 5000,- aflossen binnen 48 maanden/60 
maanden;
€ 5000,- aflossen binnen 60 maanden/120 maanden.

Dit wijzigingsbesluit treedt met terugwerkende kracht in wer-
king op 1 januari 2021.

Overgangsrecht
Voor de uitkeringsgerechtigde die tot 1 januari 2021 geen af-
loscapaciteit had en waarbij de wijziging onder I tot gevolg 
heeft dat er vanaf 1 januari 2021 wel sprake is van aflosca-
paciteit, of waarbij de wijziging onder I tot gevolg heeft dat er 
sprake is van een hogere afloscapaciteit, geldt vanaf 1 janua-
ri 2021 een overgangstermijn van 6 maanden, tot 1 juli 2021. 

EERSTE WIJZIGING BELEIDSREGELS 
INLICHTINGENPLICHT EN BESTUURLIJKE BOETE 
PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ GEMEENTE 
GELDROP-MIERLO

Het college van burgemeester en wethouders van de ge-
meente Geldrop-Mierlo heeft in haar vergadering d.d. 16 
maart 2021 besloten, gelet op het bepaalde in het Wetboek 
van Burgerlijke rechtsvordering artikel 475c tot en met 475e:

De Beleidsregels inlichtingenplicht en bestuurlijke boete par-
ticipatiewet, IOAW en IOAZ als volgt te wijzigen: 
Artikel 5 Vaststellen draagkracht, komt te luiden:
1. De bestuurlijke boete wordt afgestemd op de draag-

kracht van belanghebbende door de fictieve draagkracht 
te vermenigvuldigen met 24 maanden in geval van opzet, 
18 maanden in geval van grove schuld, 12 maanden in 
geval van normale verwijtbaarheid en 6 maanden in ge-
val van verminderde verwijtbaarheid. 

2. Onder fictieve draagkracht wordt verstaan de financiële 
ruimte boven 95% van de toepasselijke uitkeringsnorm 
op het moment van het opleggen van de bestuurlijke 
boete. 

3. Indien belanghebbende geen inkomen heeft of het in-
komen bedraagt minder dan 95% van de toepasselijke 
uitkeringsnorm, dan wordt onder fictieve draagkracht ver-
staan: 5% van de uitkeringsnorm die van toepassing zou 
zijn als de belanghebbende een beroep op uitkering zou 
doen. 

4. In afwijking van het eerste, tweede en derde lid geldt voor 
de belanghebbende die ten tijde van het opleggen van 
de bestuurlijke boete andere inkomsten heeft dan een 
uitkering en géén medewerking verleent om inzicht te 
geven in de hoogte van de inkomsten, dan bedraagt de 

bestuurlijke boete de maximale boete zoals vastgesteld 
in artikel 4 en indien van toepassing artikel 6. 

5. Boetebedragen worden naar beneden afgerond op een 
veelvoud van € 10,-. De maximale wettelijke boete wordt 
niet afgerond. 6. Invordering vindt plaats conform de re-
gels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
waarbij rekening wordt gehouden met de beslagvrije 
voet. 

Dit wijzigingsbesluit treedt met terugwerkende kracht in wer-
king op 1 januari 2021.

EERSTE WIJZIGING BELEIDSREGELS AANVRAAG, 
UITKERING EN OVERIGE VERPLICHTINGEN 
GEMEENTE GELDROP-MIERLO 2018/2019

Het college van burgemeester en wethouders van de ge-
meente Geldrop-Mierlo heeft in haar vergadering van 16 
maart 2021 besloten, gelet op de uitspraak van de Centrale 
Raad van Beroep van 10 maart 2020 (CRvB 10-3-2020, 
ECLI:NL:CRVB:2020:624):

De Beleidsregels aanvraag, uitkering en overige verplichtin-
gen als volgt te wijzigen: 
Artikel 8 Verlaging algemene bijstand schoolverlaters, komt 
te luiden:
1. Het college stelt voor de belanghebbende die recent 

de deelname heeft beëindigd aan onderwijs of een be-
roepsopleiding, de norm gedurende zes maanden na 
het tijdstip van die beëindiging lager vast, indien voor het 
onderwijs of de beroepsopleiding aanspraak bestond op 
studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 
2000 of op een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage 
en de schoolkosten op grond van hoofdstuk 4 van de Wet 
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. 

2. De verlaging bedraagt een bedrag gelijk aan het verschil 
tussen de van toepassing zijnde norm en het van toe-
passing zijnde bedrag voor levensonderhoud als bedoeld 
in artikel 33, tweede lid van de Participatiewet, vermeer-
derd met het bedrag van de reisvoorziening in de rente-
dragende studielening.

Dit wijzigingsbesluit treedt met terugwerkende kracht in wer-
king op 10 maart 2020.

VERORDENING BESCHIKKINGSTERMIJN 
SCHULDHULPVERLENING GELDROP-MIERLO 2021

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft in de verga-
dering van 23 maart 2021 besloten tot het vaststellen van 
de Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening 
Geldrop-Mierlo 2021. 
In de Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening 
Geldrop-Mierlo 2021 zijn de regels vastgelegd dat de ge-
meente reageert binnen een termijn van acht weken op een 

verzoek van een inwoner van Geldrop-Mierlo in relatie met 
de beschikkingstermijn schuldhulpverlening.
Gemeenten hebben nadrukkelijk en expliciet de opdracht om 
een beschikking af te geven voor schuldhulpverlening. De 
gemeenten zijn wettelijk verplicht een verordening vast te 
stellen waarin de beschikkingstermijn is opgenomen.

Inzien
U kunt de genomen besluiten vanaf vandaag voor een peri-
ode 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 Verordening jeugdhulp kunt u contact 
opnemen met dhr. G. Wunderink, telefoonnummer (040) 289 
37 83. Hij is op maandag en dinsdag aanwezig.

BELEIDSREGELS TIJDELIJKE ONDERSTEUNING 
NOODZAKELIJKE KOSTEN GEMEENTE GELDROP-
MIERLO (TONK)

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-
Mierlo heeft in de vergadering van 9 maart 2021 besloten tot 
het vaststellen van de Beleidsregels tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten gemeente Geldrop-Mierlo. 

In de Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 
kosten gemeente Geldrop-Mierlo zijn de regels vastgelegd 
onder welke voorwaarden huishoudens die te maken met 
een plotselinge, onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval 
in hun inkomsten een tegemoetkoming kunnen ontvangen. 
Het kabinet heeft in de diverse steunpakketten maatregelen 
genomen om deze huishoudens te ondersteunen. Deson-
danks bieden de bestaande en tijdelijke voorzieningen mo-
gelijk nog voor veel huishoudens onvoldoende ondersteu-
ning, omdat noodzakelijke woonkosten doorlopen en niet 
op korte termijn kunnen worden teruggeschroefd. Zij lopen 
daardoor het risico op het opbouwen van schulden. Het gaat 
hierbij voor een deel om huishoudens die onder normale om-
standigheden niet of slechts beperkt in beeld zijn voor ge-
meentelijke ondersteuning.

Inzien
U kunt de genomen besluiten vanaf vandaag voor een peri-
ode 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 Verordening jeugdhulp kunt u contact 
opnemen met dhr. G. Wunderink, telefoonnummer (040) 289 
37 83. Hij is op maandag en dinsdag aanwezig.


