
 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30 Voortzetting raadsvergadering van 15 juni

  Agendapunt 20. Moties vreemd aan de orde

  Agendapunt 21. Sluiting

  Algemeen

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

orde. 

  Besluitvorming

  4. Jaarstukken 2019 (RV GM2020.011897)
	 	 	 	Het	 definitieve	 jaarverslag	 en	 de	 definitieve	 

jaarrekening, vergezeld van een goedkeurende 
accountantsverklaring, worden besproken met het 
doel om deze voor 15 juli 2020 aan te bieden aan 
de provincie Noord Brabant.

  5.  Proces behandeling meerjarenprogramma- 
begroting 2021-2024 (RV GM2020-007553) 

    De auditcommissie heeft in haar vergadering van  
9 juni besloten om de raad een voorstel voor de  
behandeling van de meerjarenprogrammabegroting 
2021-2024 voor te leggen.

  6.  Inkoopstrategie “Accountancy diensten 2021 
e.v.” voor de aanbesteding van de accountancy-
werkzaamheden. (RV GM2020.013598)

    De gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Son 
en Breugel, GR Dienst Dommelvallei en PlusTeam 
hebben in 2016 een gezamenlijke aanbesteding 
doorlopen voor de accountantscontrole vanaf  
boekjaar 2016. De huidige overeenkomsten  
eindigen van rechtswege na de controle van de 
jaarrekening 2020.

    Voor de controle van het boekjaar 2021 en verder 
dient een nieuwe overeenkomst gesloten te worden 
voor de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., 
Son en Breugel, en GR Dienst Dommelvallei. 

  7. Moties vreemd aan de orde

  Algemeen

  8. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.
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www.geldrop-mierlo.nl
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Vind ons leuk op

  Raadsvergadering
  Maandag 29 juni 2020

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.

Senzer tekent manifest  
‘Participatiewet aan zet’
Maandag 22 juni heeft een groot aantal Brabantse bestuurders het manifest ‘Participatiewet aan zet’ aangeboden aan 
staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken. Namens Senzer en de zeven deelnemende gemeenten (Helmond, Deurne,  
Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Geldrop-Mierlo) heeft bestuursvoorzitter Erik de Vries het manifest  
getekend. De belangrijkste boodschap: wij nemen succesvol onze verantwoordelijkheid in het naar werk begeleiden 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Geef ons de financiële ruimte om dat verantwoord te blijven doen. 

Iedereen moet mee kunnen doen 
Erik de Vries: “Het doel van de Participatiewet is dat iedereen naar 
vermogen mee kan doen in de samenleving. Een prachtig doel 
waar wij helemaal achter staan. Sterker nog: Senzer is één van 
de best presterende werkbedrijven van Nederland als het gaat  
om het aan werk helpen van mensen met een afstand tot de  
arbeidsmarkt. Het wrange is alleen dat ons dit veel geld kost.  
De vergoeding die wij van het Rijk krijgen voor de begeleiding  
van deze mensen staat niet in verhouding tot de kosten die we 
daarvoor maken. Er zit een perverse prikkel in het systeem die 
ervoor	 zorgt	 dat	 het	 voor	 gemeenten	 financieel	 gunstiger	 is	 om	
mensen in een bijstandsuitkering te laten zitten. Dat moet écht 
anders!”

Betalen naar realisatie 
Het manifest dat maandag aan de staatssecretaris is overhandigd 
roept op om te betalen naar realisatie. Dat is logisch en dat is 
eerlijk. De Vries zegt daarover: “Het huidige systeem staat los van 
de prestaties die geleverd worden. Alle gemeenten krijgen geld 
voor deze belangrijke taak. Sommigen houden geld over omdat  

ze weinig doen aan begeleiding. De gemeenten die wél hun  
verantwoordelijkheid nemen en mensen daadwerkelijk aan het 
werk krijgen komen geld tekort. Dat is de wereld op zijn kop. Dat 
moet zo snel mogelijk gerepareerd worden.”

Snelle oplossing nodig 
De staatssecretaris heeft meerdere malen aangegeven de  
perverse prikkel in het huidige systeem ook te zien. Meer het blijft 
tot nu toe bij woorden. De Vries: “Wij vragen al langer aandacht 
voor dit probleem. Half maart hadden we een afspraak met de 
staatssecretaris om ons manifest persoonlijk te overhandigen. 
Helaas gooide corona roet in het eten. Maar we kunnen niet  
langer wachten. Er wordt nu gesproken over de verdeling van het 
budget voor de komende jaren. Als gemeenten en werkbedrijven 
die dagelijks met de voeten in de klei staan, vinden wij dat er nú 
iets geregeld moet worden. Vandaar dat we gekozen hebben voor 
een digitale overhandiging. We hopen uiteraard dat mevrouw Van 
Ark snel met een positieve reactie komt. Zodat zo veel mogelijk 
mensen mee kunnen doen in de samenleving. Ook – juist! – de 
mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.”

Denk jij met ons mee? 

Samen ontdekken wat je kan!
In 2019 is het nieuwe speelruimteplan vastgesteld. Het plan heeft 
de titel ‘Samen ontdekken wat je kan!’ In het plan staat wat we  
met onze speelplekken de komende jaren willen bereiken. Het  
bedenken van de plannen doen we niet alleen. Daarvoor hebben 
we de hulp nodig van kinderen en ouders uit onze wijken.

Woon jij in Geldrop-Mierlo en wil je ons meehelpen? Kijk dan bij 

de onderstaande plattegrondjes wanneer jouw wijk aan de beurt 
is. We starten met de wijken Skandia/Hulst, Braakhuizen Noord, 
Luchen Ambachtsweg, Kerkakkers, De Loo/Boslaan. 

We hebben een enquête gemaakt voor ouders en een enquête 
voor kinderen. Je vindt deze enquêtes op www.geldrop-mierlo.nl/
speelruimteplan. 



Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 25 juni 2020

Even lekker aanmodderen
Op maandag 29 juni is het ModderDag. Tijdens deze dag ontdekken kinderen wat modder is, 
hoe je er mee kunt spelen en wat de verbinding met de aarde voor hen betekent. Honderd- 
duizenden kinderen in binnen- en buitenland zijn tegelijkertijd actief bezig met natuur.

Iedereen die het spelen van kinderen in de natuur belangrijk  
vindt kan zich aansluiten bij ModderDag en zelf iets organiseren 
(scholen, gastouders, kinderdagverblijven, BSO’s of bezoekers-
centra). ModderDag wordt in Nederland gecoördineerd door het 
IVN en volgt de datum van ‘International Mud Day’ die elk jaar op 
29 juni valt, behalve als deze in het weekend valt. 

Modder-ervaring Tonny Scheepers
Geldroppenaar Tonny Scheepers over zijn ‘modderervaringen’: 
“Als kind speelde ik vroeger graag in de zandbak. Heerlijk het 
zand door mijn vingers laten gaan, taartjes bakken, zand zeven, 
kastelen bouwen. Terwijl ik dit deed keek mijn moeder vaak vanuit 
het keukenraam naar mij. Aan de ene kant genietend van waar 
ik van genoot, aan de andere kant met afschuw. Afschuw omdat 
ik het liefst water gooide bij het zand uit de zandbak, zodat het 
een moddermassa werd. Lekker dik en stevig zand waardoor 
mijn taartjes altijd een succes werden. Mijn moeder hield niet van 
het krijgen van vieze handen door zand/modder. Nee, ging ze 
haar viooltjes verplanten trok ze handschoenen aan. Zij hoefde 
het zand niet te voelen, terwijl ik het als kind heerlijk vond. Het  
gevoel van het zand, de modder keer op keer door mijn vingers 
te laten glijden. Het maakte mij blij, voelde mij vrij. En nog steeds 
heb ik dit gevoel wanneer ik in de tuin werk en het zand door mijn  
handen voel. Voor mij geen handschoenen. Juist het contact met 
de aarde brengt voor mij rust. Modder geeft vrijheid, je voelt je 
één met Moeder Aarde en alles wat aarde vruchtbaar maakt voor 
de natuur, waar wij van mogen genieten. Het is niet voor niets dat 
modderbaden een helende werking hebben op lijf en geest.”

“Geef je kind en jezelf de ruimte en gun elkaar een eerlijk dagje  
aanmodderen. Speciaal op ModderDag zijn er allerlei activiteiten  
om de elementen water en zand tot modder te maken en hierin  
plezier te beleven. Moeder Aarde zorgt voor ons en wij samen  

voor haar. Als volwassenen gooien we maar al te 
graag met modder en zien we alles liever spik en 
span, waarbij we vaak het kind in onszelf uit het oog 
verliezen. En het plezier wat je samen kunt beleven 
door even lekker aan te modderen. Doe mee!”

Meer weten? Scan de QR-code. Foto: Tonny Scheepers

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Linze 3 in Geldrop
Datum ontvangst : 11 juni 2020
Omschrijving : brandveilig gebruik kindcentrum
Zaaknummer : 20200313

Locatie : Ambachtweg 16 in Mierlo
Datum ontvangst : 11 juni 2020
Omschrijving : wijzigen bestemming
Zaaknummer : 20200314

Locatie : Papenvoort 1A in Geldrop
Datum ontvangst : 12 juni 2020
Omschrijving : realiseren tweede entreezone
Zaaknummer : 20200317

Locatie : Heuvel 35 in Geldrop
Datum ontvangst : 15 juni 2020
Omschrijving :  revitaliseren winkelpand en  

realiseren 12 appartementen
Zaaknummer : 20200319

Locatie : Hoefblad 16 in Mierlo
Datum ontvangst : 15 juni 2020
Omschrijving : oprichten garage
Zaaknummer : 20200320

Locatie : Koolmees 4 in Mierlo
Datum ontvangst : 16 juni 2020
Omschrijving : vestigen schoonheidssalon/kapsalon
Zaaknummer : 20200321

Locatie : Vogelpoelstraat 24 in Geldrop
Datum ontvangst : 16 juni 2020
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 20200322

Locatie : Linnenstraat 4 in Geldrop
Datum ontvangst : 16 juni 2020
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 20200323

Locatie :  Hofstraat ongenummerd  
(openbare ruimte tussen  
Heuvel en Hofstraat) in Geldrop

Datum ontvangst : 17 juni 2020
Omschrijving :  kappen 5 bomen in verband met  

herinrichting openbare ruimte
Zaaknummer : 20200324

Locatie : Bogardeind 71A in Geldrop
Datum ontvangst : 17 juni 2020
Omschrijving :  aanpassen horeca met uitbreiding  

detailhandel
Zaaknummer : 20200325

Locatie : Industriepark 10 in Geldrop
Datum ontvangst : 17 juni 2020
Omschrijving : plaatsen waterbuffertank
Zaaknummer : 20200328

Locatie : Industriepark 10 in Geldrop
Datum ontvangst : 17 juni 2020
Omschrijving : wijziging in bedrijfsvoering
Zaaknummer : 20200329

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Locatie : Wilhelminastraat 88 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 12 juni 2020
Omschrijving : verbouwing woonhuis
Zaaknummer : 20200233

Locatie :  Twijnstraat ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 27) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 12 juni 2020
Omschrijving :  rooien boom in verband  

met slechte conditie
Zaaknummer : 20200267

Locatie :  Mierloseweg ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 43) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 12 juni 2020
Omschrijving :  rooien 5 bomen in verband met  

reconstructie rijbaan
Zaaknummer : 20200268

www.geldrop-mierlo.nl

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo

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



Gemeente actueel
Locatie : Industrieweg 38B in Mierlo
Verzenddatum besluit : 17 juni 2020
Omschrijving :  uitbreiden bedrijfshal met kantoor  

en opslag
Zaaknummer : 20200183

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 indie-
nen 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.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

Bezwaar 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 Publiekszaken, cluster  
Inwoners. Het college heeft besloten de persoonslijsten van 
deze personen niet meer bij te houden. Daardoor staan zij 
officieel niet meer op dat adres ingeschreven. 

Geslachtsnaam  Geboorte- Datum Voorgenomen
en voorletters datum voornemen uitschrijving 
   wegens 
   vertrek naar

Cannegieter, C. 16-10-1996 14-05-2020 Onbekend
Schleenvoigt, JM 03-06-1995 14-05-2020 Onbekend

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar 
maken. U hebt zes weken de tijd om een brief te sturen. 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;  
• de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit en
• uw handtekening. 

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

Wilt u meer weten? 
Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling 
Publiekszaken, telefoon: 14 040 of (040) 289 38 93.

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 Publiekszaken, cluster  
Inwoners. Het college heeft het voornemen de persoonslijsten  
van deze personen niet meer bij te houden. Wanneer een  
definitief besluit is genomen, staan zij officieel niet meer op 
dat adres ingeschreven.

Geslachtsnaam  Geboorte- Datum Voorgenomen
en voorletters datum voornemen uitschrijving 
   wegens 
   vertrek naar

Okkabas, ME 01-11-1975 18-06-2020 Onbekend
Dittrich, Z 09-05-1993  18-06-2020 Onbekend
Kiss, C 22-06-1979 18-06-2020 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 telefoon-
nummer 14040 of (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. Publiekszaken (adresonderzoek)
Postbus 10101
5660 GA GELDROP

Wilt u meer weten? 
Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling 
Publiekszaken, telefoon: 14 040 of (040) 289 38 93.

COLLEGEBESLUIT

INTREKKEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
heeft op 15 juni 2020 besloten om de gehandicaptenparkeer-
plaats vlakbij de woning Roelantlaan 49 in Geldrop in te trekken.

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze locatie 
ligt vanaf 24 juni 2020 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.


