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2019-012442 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College 
van B&W op 19 maart 2019 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 
 

   

2019-007288 
RU/westru 

Vaststellen vervanging Gisviewer 
 
Het contract van de huidige gisviewer is 
sinds oktober 2017 afgelopen, waardoor 
er geen onderhoud meer plaatsvind op de 
applicatie. Over de werking van deze 
Gisviewer is de gemeente Geldrop-Mierlo 
niet tevreden. Daarnaast is door de 
eenzijdige aangekondigde prijsverhoging 
het contract destijds niet verlengd. 
Geldrop-Mierlo heeft nu geen goed 
functionerende gisviewer waarmee 
medewerkers worden voorzien van 
correcte en volledige informatie zoals o.a. 
BRK, WOZ, BAG en BGT. Ook voldoet 
deze viewer niet aan eisen die AVG stelt. 
Buiten de al eerder geconstateerde 
problemen met de huidige Gisviewer zijn 
er nieuwe onvoorziene problemen 
ontstaan, waardoor de huidige Gisviewer 
niet meer bruikbaar is. Het niet kunnen 
beschikken over een Gisviewer heeft 
gevolgen voor de informatiehuishouding 
binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. 
Werkprocessen worden verstoord. 
Door Kaartviewer i.c.m. Knoop per direct 
te gaan gebruiken kunnen de 
werkprocessen weer worden hersteld. 
Afwijken van het inkoopbeleid Dienst 
Dommelvallei voorkomt het doorlopen van 
een tijdrovende meervoudig onderhandse 
inkoopprocedure. 
Projectvoorstel is behandeld in het SIR3-
overleg en directeurenoverleg Dienst 
Dommelvallei. In beide overleggen is 
ingestemd met het voorstel.  

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met afwijkende 

inkoopstrategie om voor Geldrop-Mierlo de 
software KaartViewer van Geonovation BV 
aan te schaffen. 

2 De directeur van Dienst Dommelvallei te 
machtigen om een overeenkomst aan te 
gaan met Geonovation BV. 

   

2019-012172 
RU/gahout 

Hernieuwd verzoek tijdelijke 
huisvesting arbeidsmigranten in De 
Blauwe Kei in Mierlo voor de duur van 
5 jaar 

Het college besluit: 
  
Vergunning te verlenen voor de huisvesting van 
buitenlandse werknemers in De Blauwe Kei in 
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In oktober 2018 heeft het college besloten 
geen medewerking te verlenen aan het 
verzoek voor huisvesting van 
arbeidsmigranten in De Blauwe Kei in 
Mierlo. Dat verzoek was gericht op een 
periode van minimaal 10 jaar. Het 
hernieuwde verzoek wijkt af van het 
eerdere verzoek. In plaats van minimaal 
10 jaar is het verzoek gericht op maximaal 
5 jaar. Daarnaast wordt in de aanvraag 
expliciet ingezet op een verblijf van 
maximaal 4 maanden op deze locatie voor 
iedere werknemer. 

Mierlo, voor de duur van 2,5 jaar met een 
eenmalige mogelijkheid tot verlenging voor een 
periode van 2,5 jaar en onder de voorwaarden 
dat: 

• Werknemers voor een periode van 
maximaal 4 maanden op deze locatie 
zullen verblijven; 

• Huisvesting plaatsvindt volgens het 
bij de aanvraag behorende 
beheersplan; 

• De beheerder/initiatiefnemer voor 
aanvang van de werkzaamheden 
actief communiceert richting 
omwonenden over de plannen. 

   

2019-012398 
RU/ieover 

Bestuurlijk convenant inzet 
kleinschalige alternatieve routes (U-
routes) in Zuidoost-Brabant 
 
De huidige kleinschalige alternatieve 
routes (U-routes) in Zuidoost-Brabant zijn 
verouderd, niet meer compleet en aan een 
update toe. Op 2 juli 2018 heeft het 
portefeuillehoudersoverleg mobiliteit en 
innovatie van het MRE besloten om het 
MRE opdracht te geven in overleg met 
Rijkswaterstaat en in afstemming met de 
gemeenten de U-routes te actualiseren. 
Op 10 december 2018 heeft het 
portefeuillehoudersoverleg ingestemd met 
deze actualisatie en het daarbij behorende 
convenant. Daarbij is afgesproken dat elke 
gemeente het ter vaststelling bespreekt in 
het college. De bedoeling is dat het 
convenant op 8 april 2019 in het 
portefeuillehoudersoverleg mobiliteit en 
innovatie van het MRE door de 21 
wethouders namens hun eigen 
gemeenten ondertekend wordt. 

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

convenant voor de inzet van kleinschalige 
alternatieve routes in Zuidoost-Brabant. 

2 De wethouder met de portefeuille 
Bereikbaarheid en Verkeer te mandateren 
het convenant namens het college te 
ondertekenen.   

   

2018-015069 
RU/phwout 

Definitief ontwerp busbaan Laan der 
vier Heemskinderen 
 
Het project voor de aanleg van de 
busbaan Laan der vier Heemskinderen is 
eerder in uw vergadering van 22 januari jl. 
aan de orde geweest. Nadien is het 
voorlopig ontwerp in de inspraak gebracht. 
Er is één schriftelijke zienswijze ingediend 
door een bewoner van Kastanjehof die 
vraagt iets te doen aan de geluidhinder en 
fijnstof als gevolg van de aanwezigheid 
van de Laan der vier Heemskinderen. 
Uit jaarlijkse monitoringsgegevens blijkt 
dat de concentratie fijnstof ter plaatse van 
de Laan der vier Heemskinderen 
ruimschoots onder de wettelijke norm ligt. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het definitief ontwerp 

voor de aanleg van een busstrook op de 
zuidelijke rijbaan Laan der vier 
Heemskinderen, d.d. 19 maart 2019; 

2 Het benodigde verkeersbesluit t.b.v. de 
busbaan voorbereiden en in procedure 
brengen. 
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Uiteraard is de wettelijke norm de 
bovengrens en dient ernaar gestreefd te 
worden om de concentratie fijnstof terug te 
dringen. Dit geldt ook voor de 
geluidbelasting ter plaatse van de woning. 
Twee van de ingediende verzoeken zijn al 
in het project opgenomen, namelijk het 
verschuiven van de rijstrook voor het 
autoverkeer richting middenberm én het 
toepassen van een geluidreducerend 
wegdek. De aanwezige beplanting blijft 
nagenoeg ongewijzigd omdat in de 
huidige situatie al sprake is van een 
afwisselend geheel van bomen en struiken 
en anderzijds een aantal zichtlijnen bij 
voorkeur gehandhaafd dient te blijven. 
Aan een eventuele extra aanplant van 
struiken e.d. kan echter geen 
noemenswaardig effect op het fijnstof 
worden toegedicht. De ingekomen 
zienswijze geeft geen aanleiding tot het 
aanpassen van het ontwerp. 

   

2019-001084 
RU/gikant 

Recreatieve verbinding Gulbergen 
 
De brug voor langzaam verkeer en het 
bijbehorende fiets- en wandelpad langs 
het Eindhovenskanaal bij Gulbergen zijn 
inmiddels aangelegd. De nieuwe 
recreatieve verbinding dient nog 
opgenomen te worden in het landelijke 
fietsroutenetwerk. 
Met dit raadsvoorstel vragen we de raad 
om voldoende budget uit de reserve 
Recreatie & Toerisme beschikbaar te 
stellen voor het toevoegen van de nieuwe 
recreatieve verbinding bij Gulbergen en 
het aanbrengen van enkele actieve 
verwijzingen naar Geldrop-Mierlo en de 
regio. 

Het college besluit in te stemmen met het 
raadsvoorstel. 

   

2019-013570 
RU/verzee 

Stimuleringsregeling gevelverbetering 
centrum Geldrop 2019 
 
In 2016 heeft de gemeenteraad, als 
onderdeel van het Raadsvoorstel 
GM2016-004690 Centrum Geldrop, een 
plek met hart, de Stimuleringsregeling 
gevelverbetering 2016 inclusief de 
verordening vastgesteld. De huidige 
verordening is inmiddels verlopen. 
Daarnaast is de stimuleringsregeling, 
zoals afgesproken met de gemeenteraad, 
geëvalueerd en naar aanleiding daarvan 
op een klein onderdeel aangepast. De 
aangepaste stimuleringsregeling ligt nu, 
samen met de nieuwe verordening, voor. 
  

Het college besluit: 
  
1. Het bijgevoegde aanvraagformulier subsidie 

gevelverbetering vast te stellen. 
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel door te 

leiden naar de gemeenteraad. 
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2019-011160 
MO/erdirk 

Subsidieaanvraag Buurtcontactpunt 
Zesgehuchten 
 
Op 2 mei 21018 is besloten om subsidie te 
verlenen aan Stichting Plein 6G voor de 
inrichting en exploitatie van een 
Buurtcontactpunt in de voormalige 
Josephinehof. Het initiatief was ontstaan 
vanuit een samenwerking tussen de 
Belangenvereniging Zesgehuchten en 
Plein6G (de wijkvereniging). 
Deze samenwerking is helaas niet 
verlopen zoals gewenst, door verschillen 
van inzicht in wijze van besturen heeft een 
deel van de initiatiefnemers besloten om 
zelfstandig verder te gaan met het 
Buurtcontactpunt en hier een aparte 
stichting voor in het leven te roepen. Deze 
stichting verzoekt nu om structurele 
subsidie voor huisvestigingskosten en 
activiteiten in 2019. 

Het college besluit: 
 
1. Subsidie toe te kennen aan de stichting 

Buurtcontactpunt Zesgehuchten met ingang 
van 1 januari 2019 voor de kosten van 
huisvesting en te organiseren activiteiten. 

2. Deze subsidie vast te stellen op een bedrag 
van € 4.820,00 per jaar t/m 31-12-2020. 

3. De subsidies ten laste te laten komen van 
FCL 6670200 

  

   

2018-046779 
MO/gekamm 

Aanleg Padelbaan tennispark De 
Coevering 
 
In 2019 staat het renoveren van de banen 
1 en 2 van het tennispark De Coevering 
op het programma. Deze banen zijn 
afgelopen jaar gekeurd en dienen in 2019 
te worden vervangen. De tennisvereniging 
geeft aan dat de wens bestaat om 
padelbanen aan te leggen op het 
tennispark. Dit kan in plaats van het 
renoveren van de banen 1 en 2. 
  

Het college besluit: 
  
1. Het renovatiebudget van banen 1 en 2 van 

tennispark “De Coevering” ad € 100.000, - 
beschikbaar te stellen voor de aanleg van 2 
padelbanen. (75310050/75310051). 

2. Een marktconsultatie te starten voor de 
aanleg van Padelbanen. 

3. Met tennisvereniging De Mast de 
onderhandelingen te starten over 
cofinanciering van de Padelbanen. 

   

2019-012739 
OS/bebrug 

Actualisatie aanwijzingsbesluit 
toezichthouders afdeling 
Ondersteuning als bedoeld in artikel 
511 van de Algemene wet 
bestuursrecht 
 
Getoetst is of het aanwijzingsbesluit van 
toezichthouders van de afdeling 
Ondersteuning nog actueel is. Vastgesteld 
is dat enkele wijzigingen doorgevoerd 
moeten worden wat betreft de 
toezichthouders. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het aanwijzingsbesluit. 
2 Het aanwijzingsbesluit overeenkomstig de 

Awb te publiceren. 
3 Een legitimatiebewijs te verstrekken aan de 

toezichthouders in overeenstemming met de 
Regeling model legitimatiebewijs 
toezichthouders Awb. 

   

2019-012821 
OS/hekeij 

Zestiende wijziging Mandaatregister 
 
Op 13 januari 2004 is de Mandaatregeling 
en het daarbij behorende Mandaatregister 
vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat de 
mandaten jaarlijks opnieuw worden 
bekeken en eventueel naar behoefte 

Het college besluit: 
  
1 Aan de secretaris/algemeen directeur 

mandaat te verlenen een voorgenomen 
besluit te nemen en voor te leggen aan de 
OR (Algemene mandaten volgnummer 29 
en 30; 
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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. 

2 De mandaten op het terrein van 
AVG/Privacy te verlenen zoals verwoord in 
het Mandaatregister onder Afdeling 
Ondersteuning, volgnummer 33 tot en met 
40; 

3 Aan het afdelingshoofd Ruimte mandaat en 
volmacht te verlenen voor het vestigen van 
een opstalrecht bij verhuur van grondstroken 
tot 250m2 (afdeling Ruimte volgnummer 
13a); 

4 Notariskantoor Schretlen te machtigen om 
namens de gemeente transacties notarieel 
af te werken (Afdeling Ruimte volgnummer 
12); 

5 Het mandaat aan het afdelingshoofd 
Maatschappelijke Ontwikkeling om te 
beslissen op incidentele subsidieverzoeken 
uit te breiden met verzoeken op grond van 
Regeling deskundigheidsbevordering en de 
Beleidsregel stimuleren buurt- en 
straatactiviteiten 2018 

6 In te stemmen met de zestiende wijziging 
van het Mandaatregister. 

   

2019-013810 
OS/wigebo 

Vergaderstukken vergadering 
Algemeen Bestuur Metropoolregio 27 
maart 2019 
 
In de vergadering van het college, 
voorafgaand aan de vergadering van het 
Algemeen Bestuur van de Metropoolregio 
Eindhoven, worden de vergaderstukken 
van het AB besproken. 

Het college besluit  In te stemmen met de 
vergaderstukken van het Algemeen Bestuur.  

   

 "Keek op de week"  

   

2019-013499 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 26 maart 2019 

                           

   

2019-013499 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 
26 maart 2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen.  

   

 Sluiting  

   

 


