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2018-007719 
OS/Anfran 

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W d.d. 
13 maart 2018 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld. 

      

2018-008511 
RU/rosmol 

Verkoop voormalige Johannesschool Dorpsstraat 
103 te Mierlo 

De Johannesschool heeft sinds medio 2015 geen 
onderwijsfunctie meer. Eind 2015 is een nieuwe 
bestemming voor de locatie vastgesteld. Kort daarna 
heeft een kunstenaarsduo zich gemeld dat ze 
geïnteresseerd zijn in huisvesting op deze locatie. De 
gesprekken met deze potentiële kopers lopen al meer dan 
twee jaar. Inmiddels is overeenstemming bereikt over 
verkoop van de achterzijde. Ook voor de voorzijde wordt 
gezocht naar startende kunstenaars die een deel van het 
gebouw willen kopen als atelierwerkruimte eventueel in 
combinatie met een bovenwoning. Op deze manier wordt 

invulling gegeven aan het recente raadsbesluit over het 
cultuurbeleidsplan. 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de 
koopovereenkomst voor het achterste 
gedeelte van de voormalige 
Johannesschool; 
2. In te stemmen met een publicatie 
voor de werving van potentiële kopers 
voor een atelierwerkruimte eventueel in 
combinatie met een atelierbovenwoning; 
3. Schoolwoning, Dorpsstraat 101, pas 
in de verkoop zodra invulling voorzijde 
bekend is; 
4. In te stemmen met de 

raadsinformatiebrief. 

      

2018-008131 
RU/midijk 

Wijzigingsovereenkomst International Wellness 
Resorts B.V. 

Op 7 juli 2008 is de huidige huurovereenkomst 
ondertekend. Deze huurovereenkomst heeft betrekking op 
de grond kadastraal bekend als gemeente Geldrop, sectie 
E nummer 2478 gedeeltelijk. Nu bijna tien jaar later, 

merkt International Wellness Resorts B.V. op dat voor de 
vestiging in Geldrop, SpaSense, er een toename is van de 
bezoekersaantallen. International Wellness Resorts B.V 
heeft een verzoek ingediend waarbij wordt ingegaan op de 
uitbreiding van SpaSense voor zowel de parkeerplaatsen 
als voor de kuurweide. Hiervoor zal er een 
wijzigingsovereenkomst opgesteld worden. 

Het college besluit: 
1. De wijzigingsovereenkomst met een 

ingangsdatum van1 april 2018 voor 
International Wellness Resorts B.V. goed 
te keuren; 
2. De nieuwe huurprijs goed te keuren; 
3. In te stemmen met het in rekening 
brengen van de gemaakte investeringen 
van € 6.995,-, € 9.790,- en € 2.400,-; 
4. De overeenkomst voor het vestigen 
van een recht van opstal op te stellen. 

      

2018-006623 
RU/pecapt 

Uitvoeringsregels evenementen 

In het afgelopen jaar zijn de huidige uitvoeringsregels 
evenementen geëvalueerd, waar nodig aangepast en 
herschreven, besproken met betrokken externe en interne 
partijen en gelijkgericht met de huidige landelijke 
wetgeving. Het stuk is na opmerkingen uit het college 
aangepast en gereed om besproken te worden in uw 
college. 

Het college besluit de aangepaste 
uitvoeringsregels aan te houden tot dat 
er een nieuw evenementenbeleid is 
opgesteld. 

  

      

2018-005785 
MO/anmand 

Convenant Buurtbemiddeling Dommelvallei 2018 

Het doel van buurtbemiddeling is de woonoverlast en 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het aangaan van 
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conflicten in de buurt te voorkomen en te beslechten. 

Gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo werken samen met 
drie woningcorporaties en politie Zuid-Oost-Brabant en 
delen de kosten. Dit is een van de Prestatieafspraken in 
het kader van de Woningwet. Onder de samenwerking ligt 
een convenant waarin ook het delen van gegevens 
formeel wordt geregeld. De LEV-groep voert het project 
uit. 

het Convenant Buurtbemiddeling 

Dommelvallei 2018 en de Regeling 
omtrent het delen van gegevens die er 
deel van uitmaakt, inclusief 
kostenverdeelsleutel; 
2. De burgemeester te laten besluiten 
om volmacht te verlenen aan wethouder 
Jeucken om dit convenant en de 
Regeling te ondertekenen; 
3. Voor 2018, 2019 en 2020 jaarlijks 
een bedrag beschikbaar te stellen van € 
9.336,-; deze kosten te dekken uit de 
post ‘project met woonbegeleiding’ (fcl 

6.140.106); 
4. In 2020 op basis van een evaluatie 
van de werking van het convenant te 
besluiten over volgende jaren. 

      

2018-006364 

MO/hidari 

JeugdzorgPlus 

JeugdzorgPlus betreft een landelijk dekkend netwerk van 
instellingen voor het gesloten plaatsen en behandelen van 
jongeren met een machtiging van de kinderrechter. Het 

gaat om jeugdigen, die vanwege de eigen veiligheid of die 
van de omgeving, tijdelijk in een gesloten setting 
behandeld moeten worden. Inkoop van deze vorm van 
jeugdzorg door gemeenten is geen keuze, maar een 
wettelijke verplichting en is een uitwerking van de 
Dienstverlening- en samenwerkingsovereenkomst 
“Regionale inkoop jeugdhulp” Zuidoost-Brabant 2017-
2020, die op 13 december 2016 door het college is 
vastgesteld. Het aantal in te kopen plaatsen is afhankelijk 
van de mate waarin door gemeenten en gecertificeerde 
instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, 
machtigingen worden aangevraagd en door de 

rechtbanken worden afgegeven. Conform de uitkomsten 
van de bestuurlijke sessie JeugdzorgPlus van vrijdag 8 
december 2017 wordt het college geïnformeerd en 
gevraagd akkoord te gaan met een aantal voorstellen. 

Het college besluit: 

1. Akkoord te gaan met de aangepaste 
verdeling van de JeugdzorgPlus capaciteit 
naar 220 plaatsen voor de periode 1 

januari 2018 – 30 juni 2018 en de 
bevoorschotting ad € 257.217,94,- 
(bijlage 4, kolom 4); 
2. Akkoord te gaan met het voorstel 
voor de tijdelijke inzet van 
voorwaardelijke machtigingen ter 
voorkoming van gesloten plaatsingen en 
de bijbehorende vergoeding € 3.910,- 
per voorwaardelijke machtiging voor de 
periode van 1 januari 2018 - 31 
december 2018; 
3. De intentie uit te spreken om de 

bestuurlijke samenwerking op 
landsdeelniveau ook na 31 december 
2018 te continueren voor de periode 
2019-2020, mits de regio Zuidoost-
Brabant inspraak heeft over bij welke 
instelling(en) de toekomstige afbouw 
wordt gerealiseerd; 
4. Kennis te nemen van de gewijzigde 
afspraken over het aanmeld 
coördinatiepunt Gesloten Jeugdzorg/ 
JeugdzorgPlus en in te stemmen met de 
verrekening van de kosten voor 2017 en 

2018, die voor de gemeente Geldrop-
Mierlo jaarlijks € 2.371,98,- (bijlage 6, 
kolom 3) bedragen; 
5. De totale kosten van de 
bevoorschotting JeugdzorgPlus, de 
voorwaardelijke machtigingen en 
aanmeld coördinatie Gesloten 
Jeugdzorg/Jeugdzorg Plus per jaar te 
financieren vanuit het beschikbaar 
budget JeugdzorgPlus, fcl 6682400 en ecl 
42401. 

      

2018-008220 
FIN/maruyt 

Planning- en controlcyclus 2018 

Begin vorig jaar heeft de raad ingestemd met een aantal 
verbetervoorstellen over de planning- en controlcyclus. 
Ook zijn hier in de loop van het jaar aanvullende 

Het college besluit in te stemmen met 
de raadsinformatiebrief. 
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afspraken over gemaakt. In deze raadsinformatiebrief 

worden de belangrijkste afspraken per document kort 
benoemd en leggen wij de (voorlopige) planning voor van 
het bestuurlijke proces in 2018. 

Dit voorstel is op 20 februari besproken in het college en 

aangehouden. In overleg met de portefeuillehouder 
Financiën en secretaris zijn twee van de vier opmerkingen 
uit het presidium verwerkt in de raadsinformatiebrief. 
Daarnaast zijn in de planning van de jaarrekening, 
kadernota en begroting persmomenten opgenomen. 

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn rood 
gearceerd. 

      

  "Keek op de week"   

      

2018-008502 
OS/Anfran 

Overzicht representatie college vanaf 20 maart 
2018  
  

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

      

2018-008502 
OS/Anfran 

Uitnodigingenlijst t.b.v. B&W-vergadering 20 maart 
2018 
  

  

      

2018-006061 
OS/wigebo 

Politiek testament Samen voor Geldrop-Mierlo 

Aan het eind van de bestuursperiode wordt er teruggeblikt 
op de afgelopen regeerperiode. Op basis van het 
coalitieprogramma Samen voor Geldrop-Mierlo wordt 
beoordeeld welke doelen zijn bereikt en aan welke nog 
wordt gewerkt. 

Het college besluit: 

1. het politiek testament "Samen voor 
Geldrop-Mierlo" vast te stellen; 
2. het politiek testament aan te bieden 
aan de lijststrekkers van de politieke 
partijen. 

      

  Sluiting   

      

 


