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2017-008144 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 14 maart 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-008034 
RU/Basave 

Textielroute Geldrop 
 
Er is een wandelroute ontwikkeld in en om het centrum van 
Geldrop. Het thema van de route is het textielverleden. 
Hiervoor heeft een ontwerper zuiltjes ontworpen. 

Het college besluit in te stemmen 
met het ontwerp van de zuilen van 
de textielroute. 

   

2017-005987 
RU/Clterl 

Pilot herontwikkeling kantoorpand Woonveste in Mierlo  
 
Woonveste Projectontwikkeling B.V. heeft verzocht het 
huidige kantoorpand aan de Heer de Swaeffstraat in Mierlo 
om te vormen tot 5 twee kamerappartementen. Het voorstel 
is door de verschillende vakdisciplines beoordeeld en ook is 
het plan voorgelegd aan de welstandscommissie.  
 
 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met een pilot om 
te komen tot een herontwikkeling 
en uitgebreide afwijkingsprocedure 
van het kantoorpand van 
Woonveste in Mierlo in 5 
appartementen.  
2. In te stemmen met een woning-
oppervlakte van 34-52 m2 
gebruiksvloeroppervlakte per 
appartement. 

   

2017-008083 
RU/Erderi 

Verduurzamen welzijnsaccommodaties 
 
Bij de begrotingsbehandeling van de meerjarenbegroting 
2017 - 2020 in het najaar van 2016 heeft de Raad  
€ 100.000,00 ter beschikking gesteld voor het 
verduurzamen van niet-gemeentelijke gebouwen. In deze 
adviesnota wordt voorgesteld hoe deze middelen in te 
zetten voor het verduurzamen van welzijnsaccommodaties 
die niet in eigendom van de gemeente zijn. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 
Beleidsregel subsidie 
verduurzamen 
welzijnsaccommodaties 
2. In te stemmen met het inzetten 
van € 100.000,00 voor het 
verduurzamen van niet-
gemeentelijke gebouwen conform 
bijgevoegd projectplan. 
3. Het verlenen van een mandaat 
aan het afdelingshoofd Ruimte voor 
het verlenen, vaststellen en 
weigeren van subsidie aanvragen 
voor de Beleidsregel subsidie 
verduurzamen 
welzijnsaccommodaties. 

   

2017-007852 
RU/Rikrie 

Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbesluit REnescience 
 
Het DB van Cure heeft in de vergadering van 10 oktober 
2016 besloten de deelnemende gemeenten voor te stellen 
te kiezen voor de voorgestelde REnescience-techniek en 
daartoe deel te nemen in het bedrijf “Cure DONG Energy 
REnescience B.V.”. De raad is in de gelegenheid gesteld 
om zienswijze uit te brengen. Dit heeft de raad gedaan in 

Het college besluit aan de raad 
voor te stellen: 
 
1. Dat er voldoende duidelijkheid is 
gegeven over de gevraagde 
randvoorwaarden zoals deze zijn 
genoemd in het raadsbesluit van 30 
januari, onder punt b.; 



de raadsvergadering van 30 januari. Daarbij heeft de raad 
o.a. besloten om het algemeen bestuur voor te stellen 
huidige en toekomstige partners te informeren dat Cure 
voornemens is een Joint Venture aan te gaan met 
DONG Energy Thermal Power A/S maar waarbinnen 
formele toetreding pas zal plaatsvinden indien er 
duidelijkheid is over een zestal randvoorwaarden. Via 
bijgevoegd raadsvoorstel wordt die gevraagde duidelijkheid 
gegeven. 
 

2. Het algemeen bestuur Cure voor 
te stellen om deel te nemen in Cure 
DONG Energy REnescience 
B.V., waarbij de overige 
voorwaarden die genoemd zijn in 
het raadsbesluit van 30 januari 
2017 onverminderd van kracht zijn. 

2017-007945 
RU/Erderi 

Deelnemen aan zonnepanelenproject regio Zuidoost-
Brabant 
 
Inwoners worden gestimuleerd zonnepanelen aan te 
schaffen doordat ze worden ontzorgd. Inwoners die via het 
project zonnepanelen aanschaffen kunnen van de 
gemeente een lening krijgen. Het maandelijks terug te 
betalen bedrag aan de gemeente is lager dan de besparing 
op de huidige energierekening. Zo heeft de inwoner er 
maandelijks voordeel van.  

Het college besluit in te stemmen 
met het raadsvoorstel en dit door te 
geleiden aan de raad, met dien 
verstande dat in de tekst van het 
voorstel wordt toegevoegd dat de 
aanwezigheid van bomen in zijn 
algemeenheid meer 
klimaatbelangen dient dan 
individuele zonnepanelen. 
  

   

2017-008201 
MO/Frdiet 

Strategische Visie 
 
In het raadsprogramma "Samen voor Geldrop-Mierlo" heeft 
de raad de ambitie uitgesproken een concept Strategische 
Visie op te stellen. ln 2016 is in samenwerking met het 
presidium als klankbord het bijgevoegde concept tekstueel 
opgesteld. Vervolgens is deze tekst verrijkt met concrete 
kaders en acties die in 2017 en verder gaan bijdragen aan 
het realiseren van de visie. Voor een belangrijk deel maken 
deze zaken ook onderdeel uit van de MPB en hebben daar 
hun financiële vertaling gekregen of gaan deze daar krijgen. 
Om die reden is er geen financiële paragraaf toegevoegd.  

Het college besluit het voorstel aan 
te houden. 
Het college is van mening dat er 
meer balans moet komen tussen 
het sociaal en ruimtelijk domein. 
‘Ondernemen’ en ‘recreëren’ 
worden als onderbelicht ervaren. 
Verder moet duurzaamheid 
zwaarder worden aangezet. 
Domein 3 ‘ontwikkelen’ richt zich 
met name op jeugd. Hier moeten 
de ouderen niet worden vergeten. 
Bij ‘wij als partner’ moeten ook 
Dommelvallei en MRE worden 
genoemd en moet onze positie in 
de regio worden benadrukt. 

   

2017-008259 
OS/Hekeij 

Dertiende wijziging Mandaatregister 
 
Op 13 januari2004 is de Mandaatregeling en het daarbij 
behorende Mandaatregister vastgesteld. Daarbij is 
afgesproken dat de mandaten jaarlijks opnieuw worden 
bekeken en eventueel naar behoefte worden aangepast. 
Doel van de periodieke aanpassing is het register actueel 
en juridisch juist te houden en mandaten te verlenen die de 
bedrijfsvoering optimaal maken. 

Het college besluit: 
 
1. ln te stemmen met het mandaat 
aan het afdelingshoofd Ruimte ten 
aanzien van de aan- en verkoop 
van grondstroken tot en met 1000 
m2 inclusief het tekenen van de 
overeenkomst; 
2. ln te stemmen met het mandaat 
aan het afdelingshoofd Ruimte ten 
aanzien van de verhuur en in 
bruikleen geven van grondstroken 
tot en met 10.000 m2 inclusief het 
ondertekenen van de 
overeenkomst; 
3. ln te stemmen met de dertiende 
wijzigíng van het Mandaatregister. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 21 maart 2017 
 
Lenteconcert Geldrop Gemengd Koor op zondag 23 april 
van 14.00 tot 17.00 uur In gemeenschapshuis 
Zesgehuchten. 
Wethouder Verdouw neemt de uitnodiging (eventueel) aan. 

Het overzicht representatie wordt 
ter kennisgeving aangenomen. 



   

 Rondvraag 
 
Wethouder Jeucken komt terug op het op 7 maart 2017 
aangehouden voorstel m.b.t. het wijzigen van beleidsregels 
om de betaaldata van uitkeringen te verschuiven. 
Korte toelichting: 
Op 9 december 2016 heeft het Dagelijks bestuur van 
Senzer besloten om voor bepaalde groepen 
uitkeringsgerechtigden de betaaldatum van de uitkering te 
wijzigen. Deze wijziging houdt in dat alle 
uitkeringsgerechtigden die parttime werken en/of die vanaf 
1 maart 2017 nieuw instromen in een uitkering, deze 
uitkering omstreeks de 10

e
 van de maand ontvangen, 

volgend op de maand waarin het recht bestaat. Voor 
bestaande uitkeringsgerechtigden zonder parttime werk 
verandert er niets. Met deze kaders wordt invulling gegeven 
aan de wensen van de gemeenteraad. 
Wethouder Jeucken bevestigt hetgeen in het voorstel reeds 
is aangegeven; dat er persoonlijke begeleiding en 
individueel maatwerk wordt geboden vanuit Senzer indien 
dit gewenst is. 

Het college besluit: 
 
1. De beleidsregel 'uitbetalen 
algemene bijstand exclusief 
vakantietoeslag (B115)' in te 
trekken; 
2. De beleidsregel 'moment van 
uitbetalen vakantietoeslag (B139)' 
in te trekken. 
3. Een nieuwe beleidsregel omtrent 
de betaaldata van de uitkeringen 
vast te stellen als volgt:  
a. Huidige werkzoekenden / 
uitkeringsgerechtigden met parttime 
werk krijgen vanaf juni 2017 hun 
bijstandsuitkering standaard rond 
de l0e van de volgende maand. De 
omzetting gebeurt in één keer;  
b. Punt a. geldt ook voor huidige 
werkzoekenden / 
uitkeringsgerechtigden die na 1 juni 
2017 een parttime baan 
vinden.  
c. Nieuwe werkzoekenden / 
uitkeringsgerechtigden (zowel met 
als zonder parttime werk), die na 1 
maart 2017 een bijstandsuitkering 
aanvragen, krijgen standaard op de 
10e in de maand erop betaald;  
d. Voor werkzoekenden / 
uitkeringsgerechtigden die (nog) 
geen werk hebben, verandert er 
niets. Zij blijven rond de 27e van 
dezelfde maand hun uitkering 
ontvangen.  

 


