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2020-007914 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W op 7 
april 2020 
 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2019-048048 
RU/ieover 

Herinrichting Talingstraat 
 
Woningbouwplan Talingstraat is in aanbouw. De 
bouwwerkzaamheden vorderen gestaag en de woningen 
zullen eind dit jaar opgeleverd gaan worden. Wanneer de 
bouwwerkzaamheden zijn afgerond en het meeste 
bouwverkeer weg is willen wij de Talingstraat zelf gaan 
herinrichten. Dit is noodzakelijk, omdat de nieuwe 
woningen die georiënteerd zijn op de Talingstraat anders 
niet voldoende parkeergelegenheid hebben, wat tot 
overlast in de straat zal leiden. 

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met het voorlopig 

ontwerp voor de herinrichting van 
de Talingstraat, uitgaande van 
een budget van 318.000 excl. 
BTW 

2 Het voorlopig ontwerp vrij te 
geven voor de inspraak. 

  

   

2017-019076 
frrave 

Herinrichting Heuvel (deelplan 2) en aanpassing groen 
Horecaplein 
 
Op 19 december 2017 heeft u besloten een tweetal 
varianten voor de herinrichting van de Heuvel en het 
horecaplein (gedeeltelijk) in de inspraak te brengen. 
Daarop werd op verzoek van de raad de ‘Variantenstudie 
verkeersontsluiting centrum Geldrop’, d.d. 11 december 
2018, opgesteld. Op 8 april 2019 heeft de raad besloten in 
te stemmen met een verkeersontsluiting voor de korte 
termijn volgens variant 2. Met deze verkeerscirculatie 
wordt gehoor gegeven aan de brede voorkeur van 
bewoners en ondernemers. 
In uw vergadering van 12 november 2019 heeft u het DO 
voor de herinrichting van de Heuvel, deelplan 1, 
vastgesteld. In het nu voorliggende voorstel wordt u 
gevraagd het definitieve ontwerp (DO) voor de 
herinrichting van de Heuvel, deelplan 2, vast te stellen. Dit 
deelplan heeft betrekking op het gedeelte tussen 
lunchroom Fons van Dinther en Heerenhuys23, alsmede 
het parkeerterrein aan de Heuvel, de onderdoorgang naar 
de Bezorgershof en de rijbaan over het horecaplein. Het 
herinrichtingsplan voorziet in een inrichting als 
voetgangersgebied, vergelijkbaar met de sfeer als eerder 
werd gerealiseerd in de Korte Kerkstraat. Het nu 
voorliggende voorstel is een uitwerking van de onlangs 

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

ontwerp voor de herinrichting van 
de Heuvel (deelplan 2), conform 
variant 2 d.d. 10-03-2020 

2. De gemeenteraad te informeren 
met bijgaande 
raadsinformatiebrief over de stand 
van zaken met betrekking tot de 
beoogde herinrichting. 

3. In te stemmen met het 
beschikbaar stellen van een extra 
krediet van € 171.000 en dit aan 
de raad te melden via de 
1e tussentijdse rapportage 2020. 

4. In te stemmen met het 
raadsvoorstel “bomen 
Horecaplein” en dit voor te leggen 
aan de raad. 
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door de raad vastgestelde Centrumvisie 2.0 (d.d. 16 
december 2019). 
De bomen op het horecaplein hebben groeiplaats die niet 
functioneert zoals zou moeten. We willen tegelijk met de 
werkzaamheden bij het horecaplein de groeiplaatsen 
verbeteren. Hiervoor is een raadsvoorstel in dit voorstel 
mede opgenomen. 

   

2020-008526 
masant 

Continuïteitsplan 
 
Er was geen continuïteitsplan voor onze gemeente. Het 
continuïteitsplan geeft aan hoe de dienstverlening aan de 
inwoners te garanderen en crisismaatregelen uit te voeren 
zijn tijdens een crisis, waarbij grote aantallen medewerkers 
uitvallen. 
Het continuïteitsplan is geagendeerd geweest in het B&W-
MT overleg van 31 maart jl. 

Het college besluit het 
continuïteitsplan Geldrop-Mierlo vast 
te stellen. 

   

2020-008651 
FIN/maruyt 

Jaarstukken 2019 (accountantsversie) 
 
Hierbij bieden wij u de accountantsversie van de 
Jaarstukken 2019 aan. Hieruit blijkt een voorlopig resultaat 
van € 2.342.904,- negatief, waarvan -€ 412.405,- 
betrekking heeft op de algemene dienst en € 1.930.499,- 
op de grondexploitaties. Aan de hand van deze 
jaarstukken start de accountant op 14 april de 
controlewerkzaamheden. 
  
NB: Ik heb de SiSa-bijlage toegevoegd aan het boekwerk 
(pagina’s 222 tot en met 229). 
Dit is het enige verschil ten opzichte van de jaarstukken 
die ik op dinsdag 7 april heb gemaild. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de 

accountantsversie van het 
jaarverslag en de jaarrekening 
2019. 

2 In te stemmen met het voorlopige 
resultaat van € 2.342.904,- 
negatief, waarvan -€ 412.405,- 
betrekking heeft op de algemene 
dienst en -€ 1.930.499,- op de 
grondexploitaties. 

3 In te stemmen met de 
voorgestelde dekking van het 
voorlopige 
resultaat:                                        
- Tekort algemene dienst ten laste 
van de algemene 
reserve;                                          
- Tekort grondexploitaties ten 
laste van de reserve Tussentijdse 
winstnemingen. 

4 De concept jaarrekening die ter 
controle wordt aangeboden aan 
de accountant, als derde 
tussentijdse rapportage 2019, toe 
te sturen aan de raadsleden. 

   

2020-004027 
OS/jamans 

Veiligheidscijfers 2019-3 (september tm december) 
 
Aan de commissie Algemene Zaken is toegezegd de 
gemeenteraad periodiek te informeren over 
veiligheidscijfers. 3x per jaar wordt er een 
raadsinformatiebrief toegestuurd met een overzicht van 
deze veiligheidscijfers. Bijgevoegd is de 
raadsinformatiebrief met het overzicht van de periode 
september tot en met december 2019. 

Het college besluit akkoord te gaan 
met de raadsinformatiebrief. 

   

 "Keek op de week"  
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2020-008632 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 14 april 2020 
 

Het college neemt het overzicht 
representatie ter kennisgeving aan. 

   

 Sluiting  

   

 
 
 


