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2019-054844 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 12 november 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2019-052723 
RU/roandr 

Wijziging bestemming perceel Voortje 45 in 
Mierlo 
 
Het perceel Voortje 45 gelegen in het 
buitengebied van Mierlo is nog bestemd als 
‘Agrarisch bouwvlak’ met als extra aanduiding 
‘Agrarisch technisch hulpbedrijf toegestaan’. Alle 
bedrijfsactiviteiten op het perceel zijn echter al 
vele jaren gestaakt. Nu de huidige eigenaren hun 
perceel willen verkopen is het noodzakelijk om 
ook de bestemming daadwerkelijk te wijzigen 
naar ‘Wonen’, omdat de kopers anders de 
financiering niet rond kunnen krijgen. Dit biedt 
tevens een goede kans om overtollige 
bedrijfsbebouwing te slopen. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het wijzigen van 

bestemming perceel Voortje 45 in 
Mierlo van ‘Agrarisch Bouwvlak’ naar 
‘Wonen’; 

2 In te stemmen met het toestaan van 
maximaal 250m² aan bijgebouwen op 
het perceel, mits de cultuurhistorisch 
waardevolle schuur met een 
oppervlakte van 150m² zoveel mogelijk 
in oude staat wordt hersteld en de 
overige bedrijfsgebouwen met een 
oppervlakte van 460m² worden 
gesloopt. 

   

2019-055027 
RU/frrave 

Waterrad Geldrop 
 
Er is inmiddels een onderzoek geweest met 
waterschap De Dommel over de mogelijke 
maatregelen om het waterrad het gehele jaar 
door draaiende te hebben. De conclusie is dat 
het rad ondersteuning nodig heeft in de 
zomermaanden om te kunnen draaien. In de 
bijlagen een besprekingsverslag van het 
onderzoek en informatie vanuit het waterschap 
over de juridische verplichting. In de bijgevoegde 
raadsinformatiebrief is informatie opgenomen 
over de voorgestelde oplossing, het aanbrengen 
van motorische ondersteuning, de financiering en 
het tijdspad.  

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de voorgestelde 

aanpak zoals verwoord in de 
bijgevoegde raadsinformatiebrief 

2 In te stemmen met de 
raadsinformatiebrief en deze door te 
leiden naar de raad. 

   

2019-055208 
RU/jazand 

Stand van zaken PFAS 
 
In de raadsinformatiebrief informeren wij de raad 
over de stand van zaken met betrekking tot 
PFAS in de bodem. Omdat voor deze stoffen nog 
geen toepassingsnormen zijn ontwikkeld kunnen 
vrijkomende grond en baggerspecie niet worden 
afgezet. Dit leidt tot stagnatie bij ruimtelijke 

Het college besluit in te stemmen met de 
raadsinformatiebrief en deze door te leiden 
aan de raad. 
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projecten. 
 Concreet betekent dit voor Geldrop-Mierlo extra 
kosten bij toepassen van grond bij civiele 
werkzaamheden (o.a. riool- en wegreconstructie) 
en bouwrijp maken van projectlocaties (Luchen). 
 
 Vanuit de Brabantse omgevingsdiensten is een 
Brabant Breed Bodemonderzoek opgezet om het 
voorkomen van PFAS in kaart te brengen. De 
gemeente Geldrop-Mierlo is één van de 55 
gemeenten die meedoet aan dit onderzoek. De 
resultaten hiervan zullen vermoedelijk echter pas 
in het voorjaar van 2020 gereed zijn. Tot die tijd 
hebben we te maken met meerkosten en 
(mogelijke) vertragingen. 

   

2019-054653 
RU/johoei 

Deelname innovatief regionaal meetnet 
 
In 2013 is in Eindhoven een Innovatief 
Luchtmeetsysteem (ILM) geïnstalleerd. Het doel 
van het meetsysteem is de leefomgeving te 
verbeteren. Dit voorstel voorziet in het uitbreiden 
van het meetnet om te komen tot een regionaal 
dekkend meetnet. 

Het college besluit: 
 
1 Deel te nemen aan het Innovatief 

Regionaal Meetnet Luchtkwaliteit & 
Geluid; 

2 Aan het besluit tot deelname de 
voorwaarde te verbinden dat er 
minimaal één meetstation in onze 
gemeente wordt geplaatst. 

   

2019-055358 
MO/lenoyo 

beroepsprocedure BUIGbudget 2019 2020 
Machtiging Berenschot 
 
Op 6 november j.l. heeft Geldrop-Mierlo, evenals 
de andere gemeenten uit de arbeidsmarktregio 
Helmond de Peel, pro forma bezwaar gemaakt 
tegen de ministeriele beschikkingen “definitieve 
vaststelling BUIGbudget 2019” en “voorlopige 
vaststelling BUIGbudget 2020”. Inhoudelijke 
behandeling van deze bezwaren is gedelegeerd 
aan bureau Berenschot. Doel van het bezwaar is 
om de hoogte van de toegekende BUIG 
budgetten naar boven bij te laten stellen. De 
kosten van de werkzaamheden in het kader van 
de beroepsprocedures worden door Senzer 
gedragen. Om namens de gemeenten als 
procesvertegenwoordiger te kunnen optreden 
wordt voorgesteld 2 medewerkers van 
Berenschot hiertoe te machtigen. 

Het college besluit : 
 
1. Tot het machtigen van 2 medewerkers 

bureau Berenschot als 
procesvertegenwoordiger om namens 
het College in rechte op te treden in de 
bezwaar- en/of beroepsprocedure 
tegen de beschikkingen van de 
Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van 30 september 
2019, kenmerk 2019-0000139136 
(gebundelde uitkering definitief 2019) 
en kenmerk 2019-0000140484 
(gebundelde uitkering PW 2020 
voorlopig); 

2. Bijgevoegde machtigingen door 
burgemeester en gemeentesecretaris 
te laten ondertekenen en te verzenden 
naar Senzer.  

   

2019-051463 
PU/albeen 

Reglement Burgerlijke Stand Gemeente 
Geldrop-Mierlo 2019 
 
In 2016 en 2018 is het Reglement Burgerlijke 
Stand zodanig aangepast dat, onder bepaalde 
voorwaarden, iedereen een huwelijk kan 
voltrekken dan wel een partnerschap kan 
registreren. Vanuit de praktijk is gebleken dat het 
niet werkzaam is een onervaren persoon te 
benoemen voor 1 dag tot BABS. Daarnaast is op 
basis van onderzoek vastgesteld dat de klant 

Het college besluit: 
 
Het Reglement Burgerlijke Stand 2019 vast 
te stellen met de volgende wijzigingen: 
1 De collegeleden automatisch te 

benoemen en beëdigen tot 
Buitengewoon Ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand, voor de periode dat 
men collegelid is. 

2 De Buitengewoon Ambtenaren van de 
Burgerlijke Stand te benoemen voor 
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behoefte heeft aan andere mogelijkheden bij het 
voltrekken van een kosteloos huwelijk dan wel 
registratie van een partnerschap. En los daarvan 
heeft de automatische benoeming en beëdiging 
van de collegeleden invloed op de beperking van 
de leeftijd in het huidige reglement. Dat vraagt 
om aanpassing van het Reglement Burgerlijke 
Stand. 
  

het leven, afhankelijk van functioneren, 
in plaats van tot het 70e levensjaar. 

3 Alleen (Buitengewoon) Ambtenaren 
van de Burgerlijke Stand die benoemd 
zijn in een andere gemeente en als 
zodanig beëdigd zijn bij de Rechtbank, 
te benoemen voor 1 dag in Geldrop-
Mierlo. 

4 Een variant op een kosteloos 
huwelijk/geregistreerd partnerschap 
waarbij een beperking wordt gesteld 
aan het aantal aanwezigen (max. 20 
personen) en waarvoor leges in 
rekening worden gebracht, in te 
voeren. 

5 Het kosteloze huwelijk dan wel het 
registreren van het partnerschap aan 
de balie te voltrekken. 

6 Het legesbesluit aan te passen voor de 
tussenvariant van het kosteloze 
huwelijk/partnerschapsregistratie om 
hiervoor € 150 in rekening te kunnen 
brengen.  

   

2019-054355 
rohesc 

Accountantscontrole 2019 
 
Voordat de accountant start met de controle van 
de jaarrekening 2019, is het nodig om het 
controleprotocol 2019 inclusief normenkader vast 
te stellen. 

Het controleprotocol 2019 inclusief 
normenkader wordt op 9 december 2019 in 
de auditcommissie behandeld. Als de 
auditcommissie akkoord is, gaat het 
voorstel ter besluitvorming naar de 
raadsvergadering van 16 december 2019. 

   

2019-055618 
FIN/bameur 

Vaststellen belastingverordeningen 2020 en 
ROEB-lijst 2020 
 
Jaarlijks moeten uiterlijk 31 december de 
verordeningen en de tarieven voor de 
gemeentelijke belastingen voor het 
daaropvolgende jaar worden vastgesteld en 
gepubliceerd. In bijgevoegd concept 
raadsvoorstel leggen wij u de aanpassingen van 
de verordeningen en de tarieven 2020 voor. 
Tevens vindt u de ROEB-lijst 2020 ter 
vaststelling. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het bijgevoegde 

concept raadsvoorstel tot het 
vaststellen van de 
belastingverordeningen 2020 inclusief 
tarieven; 

2. De ROEB-lijst 2020 vast te stellen. 
  
  

   

 "Keek op de week"  

   

2019-055470 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 19 november 2019 

 

   

2019-055470 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 19 
november 2019 

Het overzicht representatie wordt te 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Sluiting  
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