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2020-007346 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 31 maart 2020 
 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2019-050653 
RU/johoei 

Saneringsprogramma wegverkeer 
Mierloseweg, Wielewaal, Nuenenseweg en kern 
Mierlo 
 
In de Wet geluidhinder is de bepaling opgenomen 
dat woningen, die op 1 maart 1986 een te hoge 
geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer op 
de gevel hadden, aangemerkt worden als 
saneringswoning. De gemeente heeft de wettelijke 
verplichting deze woningen te onderzoeken en 
daar waar noodzakelijk, geluid reducerende 
maatregelen te treffen. Deze maatregelen kunnen 
bestaan uit bronmaatregelen, 
overdrachtsmaatregelen en/of gevelmaatregelen 
en dienen in deze volgorde overwogen te worden. 
Bureau Sanering Verkeerslawaai stelt voor deze 
sanering subsidie beschikbaar. 

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met het ontwerp-

saneringsprogramma voor 163 
saneringswoningen binnen de 
gemeente Geldrop-Mierlo; 

2. Het ontwerp-saneringsprogramma 
gedurende 6 weken ter inzage te 
leggen; 

3. Indien geen zienswijzen worden 
ingediend, het definitieve 
saneringsprogramma aan te bieden 
aan het ministerie van I&W met het 
verzoek akkoord te gaan met het 
saneringsprogramma en hogere 
waarden vast te stellen voor 145 
saneringswoningen (incl. 1 school). 
Voor 17 A-lijst woningen zijn de 
hogere waarden reeds vastgesteld. 

   

2020-007753 
RU/peclaa 

Formatie medewerker ‘weg- en waterbeheer’ 
 
Binnen het taakveld ‘beheer en onderhoud’ van de 
cluster Beheer van de afdeling Ruimte is de 
functie vacant van medewerker ‘weg- en 
waterbeheer’. Het betreft 0,82 fte/ niveau 8. Gelet 
op het (toekomstige) takenpakket en de werkdruk 
binnen het betreffende taakveld, wordt voorgesteld 
deze formatie met 0,18 fte uit te breiden en de 
daaraan verbonden kosten ten laste te brengen 
van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).  

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

formatie van 0,82 fte naar 1,0 fte ten 
behoeve van de vacature 
medewerker ‘weg- en waterbeheer’ 
(niveau 8). 

2 De hieraan verbonden kosten 
eenmalig op te voeren in de 1ste 
tussentijdse rapportage 2020 en 
meerjarig in de Kadernota 2020-2024 
en daarbij aan te geven dat dekking 
plaatsvindt vanuit het GRP. 

   

2020-008009 
RU/jumaat 

Verrijking Gebiedsvisie Brainport City SGE 
Ruimte 
 
Volgens de “Samenwerkingsagenda 2018-2025” 
van het Stedelijk Gebied Eindhoven verkennen we 
binnen het thema Ruimte ”op welke wijze we de 

Het college besluit: 
  
1 De Verrijking Gebiedsvisie Brainport 

City en het Verrijkte Ruimtelijk 
Programma Brainport vast te stellen 
als gemeenschappelijke basis voor de 
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gebiedsvisie Brainport City en het daarmee 
samenhangende adaptieve programma kunnen 
verrijken tot een regiodekkende en regionaal 
gedragen agenda en uitvoeringsprogramma." 
Deze verkenning én verrijking heeft het afgelopen 
jaar plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een 
"Verrijking Gebiedsvisie Brainport City" én een 
"Verrijkt Ruimtelijk Programma Brainport". Beide 
stukken zijn begin 2020 vastgesteld door het 
portefeuillehoudersoverleg Ruimte van het 
Stedelijk Gebied Eindhoven en zijn nu ter 
vaststelling aangeboden aan de 9 colleges met als 
doel deze stukken als nieuw vertrekpunt te laten 
dienen voor de samenwerking op het thema 
Ruimte. Daarbij is het de bedoeling om zowel de 
visie als het ruimtelijk programma continu door te 
ontwikkelen. 

samenwerking op het thema Ruimte 
binnen het Stedelijk Gebied 
Eindhoven. 

2 De Verrijking Gebiedsvisie Brainport 
City en het Verrijkte Ruimtelijk 
Programma Brainport na vaststelling 
ter informatie aan te bieden aan de 
gemeenteraad middels bijgevoegde 
Raadsinformatiebrief. 

   

2020-007600 
basave 

Afspraken rondom facturering en invordering 
gemeentelijke belastingen in corona-crisis 
periode 
 
Door de maatregelingen rondom de Corona-Crisis 
is er een grote financiële onzekerheid bij 
ondernemers. Om hen in deze moeilijke tijd niet 
op kosten te jagen hebben we Dommelvallei breed 
afspraken gemaakt over de wijze waarop er nu 
wordt omgegaan met gemeentelijke belastingen 
voor ondernemers. 

Het college besluit in te stemmen met de 
handelwijze rondom het betalen van 
facturen en gemeentelijke belastingen 
voor ondernemers in de Corona-crisis 
periode. 

   

2020-007678 
MO/niraai 

Coronavirus en vergoeding voor uitvoerders 
Taxbus 
 
Het coronavirus en de daarmee gepaarde 
maatregelen hebben directe en ernstige 
consequenties voor het Taxbus vervoer. Niet 
alleen voor de gecontracteerde vervoerder maar 
ook voor het mobiliteitscentrum, de reiziger, de 
chauffeur en eventueel andere direct betrokken 
personen en organisaties. De omvang van het 
vervoer is, mede door de door het Rijk genomen 
maatregelen en de door het RIVM uitgevaardigde 
richtlijnen, in elk perceel momenteel met meer dan 
80% gedaald. Dat dit gevolgen heeft voor de 
diverse taxibedrijven en het mobiliteitscentrum 
moge duidelijk zijn. Vanuit Koninklijk Nederlands 
Vervoer (KNV) en werknemersverenigingen FNV 
en CNV, met steun van VNO-NCW en MKB 
Nederland alsmede vanuit de VNG is de 
afgelopen weken een oproep gedaan aan 
(lokale/regionale) overheden om bedrijven die 
getroffen worden door de gevolgen van het 
coronavirus, te helpen om te overleven. Concreet 
is het verzoek aan de opdrachtgevers om 80% 
van de normale omzet als een voorlopige 
compensatievergoeding uit te blijven betalen aan 
de gecontracteerde vervoerders en het 
mobiliteitscentrum. 

Het college besluit: 
  
1. De vervoerders en het 

mobiliteitscentrum van Taxbus een 
voorlopige compensatievergoeding te 
verstrekken van 80% van de normale 
maandelijkse facturen. Uitbetaling 
vindt plaats volgens het reguliere 
betalingsritme. 

2. De hoogte van de voorlopige 
compensatievergoeding te baseren 
op de voor 2020 door contractbeheer 
geraamde maandelijkse volumes en 
kosten. 

3. Aan het verstrekken van de 
voorlopige compensatievergoeding 
een aantal voorwaarden te verbinden, 
te weten: 

• De vervoerders en het 
mobiliteitscentrum geen ontslag 
om bedrijfseconomische redenen 
aanvragen voor hun werknemers, 
in de periode waarover ze de 
voorlopige 
compensatievergoeding 
ontvangen. 

• De vervoerders en het 
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mobiliteitscentrum moeten, voor 
(private) activiteiten waarvoor 
geen voorlopige 
compensatievergoeding geldt, 
aantoonbaar al het mogelijke 
hebben gedaan om voor 
regelingen vanuit het Rijk en 
derden in aanmerking te komen. 
Zij zullen de beschikkingen op de 
ingediende aanvragen 
overleggen; 

• De vervoerders en het 
mobiliteitscentrum moeten 
aantoonbaar al het mogelijke 
gedaan hebben om 
schade/verlies te beperken (de 
regeling is geen vrijbrief om 
kosten onnodig te laten 
doorlopen). 

• De vervoerders en het 
mobiliteitscentrum houden een 
registratie bij van niet/gedeeltelijk 
geleverde maar wel 
gedeclareerde diensten; 

• Er vindt geen dubbele 
compensatie plaats. Bij definitieve 
vaststelling van de 
compensatievergoeding wordt 
compensatie door derden 
achteraf verrekend met de door 
de opdrachtgevers uitbetaalde 
voorlopige 
compensatievergoeding omdat 
geen materieel voordeel mag 
worden genoten als gevolg van 
een dubbele compensatie. 
Hiervoor accepteren de 
vervoerders en het 
mobiliteitscentrum dat zij bij 
eerste verzoek volledige 
transparantie ten aanzien van zijn 
boekhouding moeten betrachten. 

• Vervoerders en het 
mobiliteitscentrum verplichten 
zich onvoorwaardelijk tot 
onmiddellijke terugbetaling van 
teveel genoten vergoeding. 

• De voorlopige 
compensatievergoeding leidt nooit 
tot een hogere vergoeding dan 
wanneer de dienstverlening 
‘normaal’ was geleverd 
(zodoende wordt 
budgetoverschrijding voorkomen). 

• De voorlopige 
compensatievergoeding kan 
alleen aangevraagd worden door 
opdrachtnemers van Taxbus (dus 
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niet zijnde onderaannemers). 

• Indien gebruik gemaakt wordt van 
onderaannemers dient de 
voorlopige 
compensatievergoeding aan de 
onderaannemers (minimaal 95%) 
betaald te worden. 

• Deze aanvullende afspraken 
gelden van 1 maart 2020 tot en 
met uiterlijk 31 mei 2020. 

• De werkingsduur van deze 
aanvullende afspraken kan door 
de opdrachtgever eenzijdig 
worden verlengd met een 
schriftelijke kennisgeving. 

• De opdrachtgevers behouden 
zich het recht voor om deze 
aanvullende afspraken éénzijdig 
te wijzigen om deze mee te laten 
bewegen met toekomstige 
(voorliggende) maatregelen die 
door het Rijk en derden worden 
ingesteld. 

  

   

2020-007244 
MO/gewund 

Vaststellen Beleidsregels bijstandsverlening 
zelfstandigen Geldrop-Mierlo 2020 
 
Per 1 januari 2020 is het Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 (Bbz) gewijzigd. Ten aanzien 
van onderstaande twee onderdelen is een 
aanpassing van gemeentelijke regelgeving nodig: 
 

1 De terugvorderingsbevoegdheid: De 
terugvorderingsverplichting is 
veranderd in een 
terugvorderingsbevoegdheid. Er is een 
uitzondering gemaakt voor vorderingen 
ontstaan vanuit fraude, hiervoor blijft de 
verplichting gelden. 

2 De bevoegdheden rondom 
rechtmatigheidsonderzoek: Een aantal 
verplichtingen rondom 
rechtmatigheidsonderzoek is niet meer 
in het Besluit opgenomen: Er ontstaat 
beleidsruimte om te regelen hoe de 
rechtmatigheid van de 
uitkeringsverstrekking geborgd wordt. 

Het college besluit om de beleidsregels 
‘Bijstandsverlening zelfstandigen Geldrop-
Mierlo 2020’ vast te stellen. 

   

2020-007887 
MO/lokraa 

Staking subsidietender 2020 2023 
 
Op 26 augustus 2019 heeft uw college ingestemd 
met het uitvraagdocument van de subsidietender 
ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie 2020-
2023. Via een informatienota van 10 december 
2019 bent u geïnformeerd over de belangrijkste 
processtappen; de aanpassingen van de 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het staken van de 

subsidietender voorschoolse educatie 
2020 -2023. 

2 In te stemmen met het afgeven van 
nieuwe subsidiebeschikkingen 
voorschools educatie aan de 



  

 blad 5 van 6 

subsidietender en het vervolgproces van de 
subsidietender voor de periode januari tot en met 
mei 2020. 
Inmiddels hebben er een tweetal werksessies: 
vervolg subsidietender plaatsgevonden. 
Helaas moeten wij concluderen dat de 
subsidietender niet gaat leiden tot het gewenste 
resultaat. Gemeente en kindcentra blijven op te 
grote afstand van elkaar staan en deze afstand is 
met de huidige subsidietender niet te 
overbruggen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de 
subsidierelatie op een andere manier met elkaar in 
te vullen en de tender te staken. Dit neemt echter 
niet weg dat we op de inhoud van de 
zorgcomponent uiteindelijk niet grotendeels 
dezelfde ambitie met elkaar kunnen realiseren.   

kindercentra die momenteel het 
gesubsidieerde aanbod voorschoolse 
educatie (peuterwerk) inclusief Voor- 
en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
verzorgen voor de periode 1 juni tot 
en met december 2020 en hierin 
randvoorwaarden op te nemen voor 
de gemeentelijke 
beleidsdoelstellingen op de 
zorgcomponent.  

   

2019-057478 
OS/lischa 

Advies klachtencommissie met betrekking tot 
communicatie 
 
Op 8 december 2019 werd van de heer Van 
Kemenade een klaagschrift ontvangen. Klager 
geeft aan dat de inwoners van de gemeente 
Geldrop-Mierlo de wekelijkse nieuwsbrief niet 
meer ontvangen. Klager heeft hiervan zowel 
telefonisch als schriftelijk melding gemaakt maar 
hierop wordt niet gereageerd. Klager is 
ontevreden over de wijze waarop met hem wordt 
gecommuniceerd. Op 12 maart 2020 werd van de 
heer van Kemenade nog een klaagschrift 
ontvangen. Hierin geeft hij aan dat er nog geen 
verbetering is in de publicaties op de website met 
betrekking tot de verwijzing naar 
Middenstandsbelangen. Op de website staat 
momenteel een verwijzing naar week 9 terwijl dit 
inmiddels week 11 moet zijn. 

Het college besluit: 
 
1. De klachten ontvankelijk en gegrond 

te verklaren ten aanzien van het 
onderdeel van de klachten dat ziet op 
de onjuiste en onvolledige 
informatieverstrekking met betrekking 
tot de verschijningsdatum van de 
nieuwsbrief en de onjuiste verwijzing 
naar Middenstandsbelangen. 

2. De klachten ontvankelijk en gegrond 
te verklaren met betrekking tot niet 
opvolgen van telefonisch en digitale 
(via de email) meldingen omtrent het 
niet verschijnen van de wekelijkse 
nieuwsbrief. 

  

   

2020-007712 
OS/hekeij 

Eerste wijziging Mandaatlijst Uitvoering 
Huisvestingsverordening 
 
Om een klantgerichte en efficiënte werking van het 
urgentie-instrument te bewerkstelligen is op 17 
december 2019 door u de Mandaatregeling 
Huisvestingsverordening gemeente Geldrop-
Mierlo 2020 – 2023 vastgesteld. Aan de 
Mandaatregeling is een Mandaatlijst gekoppeld. 
De mandaatlijst geeft, zowel in algemene 
bewoordingen (zoals “routinematige 
correspondentie”) als zeer specifiek (zoals het 
afgeven van een urgentiebeschikking aan 
woningzoekenden voor een specifieke 
urgentiecategorie) duidelijkheid over wélke 
bevoegdheden precies aan wie zijn 
gemandateerd. 
Vanwege de nieuwe organisatiestructuur en de 
daarmee gepaard gaande functiewijzigingen dient 
de Mandaatlijst te worden gewijzigd.  

Het college besluit in te stemmen met de 
eerste wijziging van de Mandaatlijst 
Uitvoering Huisvestingsverordening 
gemeente Geldrop-Mierlo 2020 -2023; 
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2020-007922 
OS/hekeij 

Jaarverslag juridische kwaliteitszorg 2019 
 
Een juridisch kwaliteitszorgsysteem kan niet 
zonder een periodieke doorlichting van de 
gemeentelijke organisatie of onderdelen daarvan 
op de juridische kwaliteit en de juridische risico’s. 
Het opstellen van een Jaarverslag juridische 
kwaliteitszorg is een instrument hiervoor.  

Het college besluit kennis te nemen van 
het Jaarverslag juridische kwaliteitszorg 
2019. 

   

 "Keek op de week"  

   

2020-007914 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 7 april 
 

 

   

2020-007914 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 7 april 
2020 
 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 
  

   

 Sluiting  

   

 
 
 


