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2018-043641 
OS/Anfran 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 11 december 2018 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2018-008581 
RU/erderi 

Stimuleren duurzaam verbouwen. 
 
Uw raad heeft 10 juli 2017 een motie 
aangehouden over legeskorting bij duurzaam 
bouwen in afwachting van een voorstel. Op 18 
september heeft u een voorstel ontvangen voor 
zowel subsidie voor nieuwbouw als voor 
bestaande bouw. Dit voorstel heeft u 
aangehouden: u heeft ervoor gekozen om een 
subsidieregeling te maken met daarin alleen 
bijdragen voor het aanpassen van bestaande 
woningen. Dit aangepaste voorstel gaat daarom 
alleen over het financieel stimuleren van het 
verduurzamen van bestaande bouw. 

Het college besluit: 
 
1. De beleidsregel “Subsidie 

verduurzamen bestaande bouw 
Geldrop-Mierlo 2019” vast te stellen. 

2. De kosten van deze subsidie tot het 
subsidieplafond 2019 te dekken uit 
het fonds Investering Ruimtelijke 
Ontwikkelingen. 

3. DDe financiële gevolgen van dit 
voorstel mee te nemen in de 2e 
begrotingswijziging 2019. 

4. In te stemmen met bijgevoegd 
raadsvoorstel en het door te leiden 
aan uw raad. 

   

2018-042794 
RU/phwout 

Herinrichting Hofstraat - De Meent 
 
Op 4 en 11 december 2018 is het voorstel voor 
de herinrichting van de Hofstraat – De Meent van 
28 november jl. door het college behandeld. Het 
college heeft toen uitgesproken alleen met een 
model de inspraak in te willen gaan dat past 
binnen het door de raad beschikbaar gestelde 
budget. Daarnaast zijn er enkele vragen gesteld. 
Naar aanleiding van de collegevergadering is de 
kostenraming aangepast. Hiertoe zijn 
versoberingen in het voorlopig ontwerp 
aangebracht. Met de versoberingen lukt het om 
binnen het oorspronkelijk beschikbare budget te 
blijven. De aanpassingen worden in deze 
oplegnotitie benoemd. Daarnaast worden de door 
het college gestelde vragen beantwoord en zijn 
de tekeningen op basis van de aangebrachte 
versoberingen aangepast. Gelet op de 
aanpassing van de kostenraming en de 
beantwoording van de gestelde vragen stellen we 
voor in te stemmen met onderstaande 
beslispunten. Deze dienen ter vervanging van de 
beslispunten van het voorstel van 28 november 
2018. 

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

ontwerp voor de herinrichting 
Hofstraat en De Meent. 

2. Het voorlopig ontwerp voor de 
herinrichting van het openbaar 
gebied vrij te geven, eerst na 
behandeling van de variantenstudie 
door de commissie Ruimte 
van januari, voor de inspraak. 

3. De vergunninghouders van SCC 
Hofdael op de hoogte brengen van 
het voornemen het parkeren voor 
vergunninghouders gewijzigd voort te 
zetten, vooralsnog per 1 oktober 
2019.  
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2018-020964 
MO/anwijn 

Subsidieaanvraag Samen voor Geldrop-Mierlo 
(eerder aangehouden) 
 
Op 19 september 2018 heeft uw college de 
subsidieaanvraag van Samen voor Geldrop-
Mierlo aangehouden in afwachting van de 
begrotingsbehandeling. Tijdens de 
begrotingsbehandeling is gebleken dat de raad 
niet de gevraagde middelen ter beschikking wilde 
stellen. Een motie daarover is afgewezen. 
Daarom stellen wij voor om de subsidieaanvraag 
af te wijzen 

Het college besluit: 
 
1. Het subsidieverzoek ter hoogte van € 

45.000,- af te wijzen op grond van 
artikel 9, lid 1 sub d van de 
Algemene Subsidieverordening; 

2. Het besluit door middel van 
bijgevoegde beschikking kenbaar te 
maken aan het bestuur van de 
stichting. 

   

2018-038594 
MO/gekamm 

BTW huurovereenkomsten 
Sportaccommodaties 
 
Vanaf 1 januari 2019 wijzigt de landelijke regeling 
op het terrein van btw-sportvrijstelling. Deze 
wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft 
gevolgen voor de exploitatie van sporthallen, 
zwembaden, gymzalen, 
buitensportaccommodaties en andere 
sportaccommodaties door gemeenten. In dit 
kader willen wij de sportaccommodaties vanaf 1 
januari 2019 gaan verhuren, zonder hierbij btw in 
rekening te brengen. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het verhuren van 

de sportaccommodaties zonder 
hierbij btw in rekening te brengen. 

2. Deze wijziging in te laten gaan vanaf 
1 januari 2019. 

   

2018-044352 
MO/niraai 

Visie Slimme Mobiliteit Doelgroepen 
 
In de zomer van 2017 is door alle 21 
regiogemeenten ingestemd met de inrichting van 
een projectorganisatie ten behoeve van het 
Project “Slimme Mobiliteitsoplossingen in 
Zuidoost-Brabant voor Doelgroepenvervoer en 
OV”. De projectorganisatie had de volgende 
opdracht: het uitwerken van een bestuurlijk 
gedragen visie met betrekking tot de inrichting 
van het doelgroepenvervoer en het (kleinschalig) 
openbaar vervoer in de regio Zuidoost Brabant 
inclusief uitgangspunten voor de eerstvolgende 
aanbesteding(en) voor vervoer. Deze visie wordt 
nu aan de 21 gemeenten voorgelegd. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de visie “Slimme 

Mobiliteit Doelgroepen Zuidoost 
Brabant 

2. In te stemmen met de 
Raadsinformatiebrief. 

   

2018-008033 
MO/feabee 

Heppie (t)Huis aanmerken als een Dienst van 
Algemeen Economisch Belang onder het 
Vrijstellingsbesluit 2012 
 
Op 6 november 2017 heeft de gemeenteraad 
ingestemd met het gedurende vijf jaar 
beschikbaar te stellen van een jaarlijks 
subsidiebedrag aan het Heppie (t)Huis BV. Om 
deze subsidie mogelijk te maken is een besluit 
van de gemeenteraad nodig om het plan van het 
Heppie (t)Huis aan te merken als een Dienst van 
Algemeen Economisch Belang (DEAB) onder het 
Vrijstellingsbesluit 2012. Dit om ervoor te zorgen 
dat de subsidie niet kan worden aangemerkt als 

Het college besluit: 
1 In te stemmen met het raadsvoorstel 

‘Heppie (t)Huis aanmerken als een 
Dienst van Algemeen Economisch 
Belang (DEAB) onder het 
Vrijstellingsbesluit 2012’. 

2 In te stemmen met het doorleiden 
van het raadsvoorstel ‘Subsidie 
Heppie (t)Huis’ naar de 
gemeenteraad via de commissie 
Samenleving. 
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verboden staatssteun. Omdat het bouwproces 
van het Heppie (t)Huis in maart 2019 is afgerond, 
wordt voorgesteld om het DEAB te verlengen 
voor de duur van vijf jaar. 

   

2018-044921 
MO/lokraa 

Inzet subsidiebedrag ontwikkelrichting 
voorschoolse educatie 2018 
 
Per collegebesluit van 7 maart 2017 en 
raadsbesluit van 15 mei 2017, is besloten om de 
subsidie ontwikkelrichting voorschoolse educatie 
in de jaren 2018 en 2019 beschikbaar te stellen 
aan zes kinderopvangorganisaties. De subsidie is 
aangewend ter afdekking van de kosten die 
betrekking hebben op het verzorgen van een 
voorschools educatief aanbod voor kinderen in de 
leeftijd van twee tot vier jaar met daarbij speciale 
aandacht voor een aanbod Voor- en 
vroegschoolse educatie (VVE). 
Aan de partijen is op basis van plannen subsidie 
toegekend. Een groot deel van deze plannen is 
reeds uitgevoerd. Kinderopvangaanbieders zijn 
nu klaar voor het aanbrengen van verdieping die 
al in eerder in de plannen is aangegeven. 
Conform afspraak hebben de 
kinderopvangaanbieders, onder leiding van 
schoolbestuur De Eenbes, een gezamenlijke 
subsdieaanvraag ingediend. Er zijn vier 
speerpunten/ activiteiten geformuleerd: 1) speel-
inloopgroepen voor ouders en kinderen 2) 46 
weken openstelling voor doelgroepkinderen 3) 
het inrichten van tactiele ruimtes 4) activiteiten in 
samenwerking met de bibliotheek. De 
subsidieaanvraag past binnen het budget 
voorschoolse educatie.   
De plannen zijn getoetst op: a) of deze direct ten 
goede komen aan de ontwikkeling van de 
doelgroep en b) een verhoging van het bereik 
(het aantal kinderen dat een voorschoolse 
voorziening bezoekt). Er is aangegeven dat de 
gelden niet kunnen worden aangewend voor 
opleiding, algemene inzet van personeel of 
overhead. Op basis van de toetsingsgronden 
wordt de subsidieaanvraag, met uitzondering van 
punt 3: inrichten tactiele ruimtes, gehonoreerd. In 
tegenstelling tot de andere punten geldt immers 
dat bij dit punt de gelden niet direct ten goede 
komen aan de doelgroep.  

De informatienota wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

2018-045305 
MO/niraai 

Verlenging WtcgCer 2019 
 
In Geldrop-Mierlo wordt jaarlijks een bijdrage 
toegekend in het kader van de Wtcg (Wet 
tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten) en CER  (Compensatie Eigen 
Risico).  

Het college besluit: 
 
1. De regeling Wtcg en CER met 1 jaar 

te verlengen. 
2. De kosten te dekken uit de post Wmo 

vergoeding Wtcg/CER, 
(6.662.000/42342). 

3. Het Cliënten Platform Minima (CPM) 
en de Wmo raad in kennis te stellen 
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van de verlenging. 

   

2018-018421 
MO/jaknie 

Wijziging subsidieverlening 2018 Stichting 
Centrum Hofdael 
 
De exploitatiesubsidie voor 2017 aan Stichting 
Exploitatie en Beheer Sociaal en 
Maatschappelijke Cultureel Centrum Hofdael is 
overeenkomstig de subsidieverlening vastgesteld. 
Ondanks de gemeentelijke subsidie laat de 
jaarrekening over 2017 van de stichting een 
negatief exploitatieresultaat zien van € 10.886,--. 
Omdat de subsidie niet hoger kan worden 
vastgesteld dan verleend, heeft de stichting 
hiervoor een subsidieaanvraag ingediend. 

Het college besluit de gegeven 
beschikking tot verlening van een 
exploitatiesubsidie te wijzigen in die zin 
dat het voor 2018 verleende 
subsidiebedrag wordt verhoogd van € 
235.462,-- tot € 246.348,--. 

   

2018-015787 
PU/lohomb 

Actualisering monumentenbeleid Geldrop-
Mierlo 
 
In de afgelopen jaren zijn er meerdere 
ontwikkelingen geweest (bijv. Erfgoedwet en 
wijziging vergunningvrij bouwen) die ervoor 
zorgen dat actualisering van het 
monumentenbeleid en daarmee samenhangend 
actualisering van de bestaande bijdrage- en 
subsidiemogelijkheden voor monumenten en het 
beschermde dorpsgezicht gewenst is. De 
beleidsregel kan worden vastgesteld door het 
college, de overige wijzigingen moeten worden 
doorgeleid naar de raad. 

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

actualisering monumentenbeleid 
Geldrop-Mierlo en door te geleiden 
naar de raad. 

2. Beleidsregel Bijdrage gemeentelijke 
monumenten Geldrop-Mierlo 2014, 
1e wijziging, onder voorbehoud van 
intrekking van oorspronkelijk 
beleidsregel door de gemeenteraad, 
vast te stellen. 

3. Vast te stellen aanvraagformulier 
Bijdrage instandhouding gemeentelijk 
monument 

   

2018-044026 
FIN/joelse 

eerste wijzigingsverordening tarieventabel 
Legesverordening 2019 
 
Aanpassing tarieven reisdocumenten en 
rijbewijzen voor 2019 aan Rijkstarieven. 

Het college besluit de eerste 
wijzigingsverordening op de tarieventabel 
Legesverordening 2019 vast te stellen. 

   

2018-044094 
FIN/joelse 

Tarieven 2019 werken voor derden 
 
Ter afrekening van werkzaamheden die de 
gemeente uitvoert voor derden is het van belang 
dat het college hiervoor de tarieven vaststelt. Het 
college kan zelf dit besluit nemen omdat het gaat 
om een privaatrechtelijke handeling. Door een 
vaststellingsgrondslag te kiezen kunnen de 
tarieven jaarlijks makkelijk en eenduidig opnieuw 
worden bepaald.  

Het college besluit: 
 
1. De tarieven 2019 werken voor 

derden vast te stellen. 
2. In te stemmen met de grondslag 

waarop de tarieven worden 
gebaseerd. 

   

2018-044678 
OS/masant 

Regeling thuiswerken 
 
Een regeling thuiswerken is voorbereid en intern 
en met personeelszaken besproken om 
structureel thuiswerken te regelen. Op 6 
december heeft de OR in de overlegvergadering 
aangegeven akkoord te gaan met de Regeling 

Het college besluit: 
 
1. De Regeling thuiswerken Geldrop-

Mierlo vast te stellen; 
2. De regeling in laten gaan op 1 januari 

2019 
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thuiswerken Geldrop-Mierlo.  

   

2018-044941 
OS/jamans 

Plan van aanpak beperking overlast en 
schade rondom de jaarwisseling 2018 - 2019 
 
Jaarlijks wordt er samen met de politie, een plan 
van aanpak opgesteld om de overlast en schade 
rondom de jaarwisseling zoveel mogelijk te 
kunnen beperken en de jaarwisseling rustig en 
veilig te laten verlopen. 
 Ook wordt er jaarlijks geëvalueerd over hoe de 
jaarwisseling is verlopen en of de voorgestelde 
maatregelen effect hebben gehad. Deze 
evaluatie wordt aan het college en de 
gemeenteraad ter kennisgeving voorgelegd.  
Inmiddels is er een soort van standaard plan van 
aanpak, dat slechts op enkele onderdelen – 
afhankelijk van de landelijke campagnes en 
aandachtspunten – aanpassing behoeft. 
In het plan van aanpak voor de komende 
jaarwisseling wordt ook verwezen naar de 
vuurwerkenquête die in september is uitgezet 
onder de inwoners van onze gemeente om de 
mening te horen over het vuurwerkbeleid, zoals 
over het invoeren van een algeheel 
vuurwerkverbod - wanneer dit in de toekomst 
wettelijk mogelijk zou zijn -, het aanwijzen van 
bepaalde (vrijwillige) vuurwerkvrije zones en het 
organiseren van een centrale vuurwerkshow. 

Het college besluit akkoord te gaan 
met het plan van aanpak beperking 
overlast en schade rondom de 
jaarwisseling 2018 – 2019. 

   

2018-026241 
OS/yvviss 

Beslissing op bezwaar 
 
Bij beschikking van 10 juli 2018 (verzonden 11 juli 
2018) heeft u de aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor het aanleggen van 
een oprit ten behoeve van het perceel 
Heibeekstraat 30 te Geldrop geweigerd. Tegen 
dit besluit heeft reclamant tijdig bezwaar 
aangetekend.  

Het college besluit het bezwaar 
ontvankelijk en gegrond te verklaren en 
het bestreden besluit in stand te houden 
met verbetering van de motivering. 

   

2018-026626 
RU/jowaar 

Verlenen subsidie Ondernemersfonds 2019 
 
Stichting Centrummanagement Geldrop en 
Stichting Centrum- en Lintenmanagement Mierlo 
hebben beide een verzoek om subsidie 
Ondernemersfonds voor 2019 ingediend. 

Het college besluit: 
1. Stichting Centrummanagement 

Geldrop subsidie te verlenen  
van € 84.804,60 

2. Stichting Centrum- en 
Lintenmanagement Mierlo subsidie te 
verlenen van € 34.854,30  

   

 "Keek op de week"  

   

2018-044841 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 18 december 2018 

 

   

2018-044841 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 18 
december 2018 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 
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 Sluiting  

   

 


