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2018-010519 
OS/Anfran 

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W 
op 10 april 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2017-023002 
RU/gahout 

Vaststelling bestemmingsplan partiële herziening 
Buitengebied 
 
Het ontwerpbestemmingsplan voor aanpassing van 
de maatvoering van bestaande 
hoogspanningsmasten heeft gedurende 6 weken ter 
inzage gelegen. In deze periode is één zienswijze 
ingediend. Tot aanpassing van het bestemmingsplan 
leidt deze zienswijze niet. 

Het college besluit: 
 
1. De raad voor te stellen het 

bestemmingsplan Buitengebied 
Geldrop-Mierlo 1e herziening 
ongewijzigd vast te stellen; 

2. DDe raad voor te stellen geen 
exploitatieplan vast te stellen voor 
het projectgebied. 

   

2018-009815 
MO/niraai 

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 en 2017 
 
De Wmo 2015 verplicht gemeenten tot een jaarlijks 
onderzoek naar cliëntervaringen. Het 
Cliëntervaringsonderzoek (CEO) is bedoeld als 
horizontale verantwoording (naar gemeenteraad, 
Wmo-raden en belanghebbenden). De uitkomsten 
van het CEO geven een beeld van de door de 
cliënten ervaren kwaliteit van hulp en ondersteuning 
vanuit Wmo. Het is dus een belangrijk instrument in 
de monitoring van de resultaten van de transities. 

Het college besluit kennis te nemen van 
de uitkomsten van de 10 verplichte 
vragen van de 
cliëntervaringsonderzoeken 2016 en 
2017. 

   

2018-006209 
MO/plriem 

Gunning opdracht wijkontwikkelingsplan 
Braakhuizen Zuid 
 
De gemeenteraad heeft de opdracht gegeven om 
een externe partij samen met bewoners, betrokkenen 
en de gemeente een wijkontwikkelingsplan op te 
stellen voor Braakhuizen Zuid. Op 5 februari 2018 
heeft de gemeenteraad de opdracht hiervoor 
vastgesteld en middelen beschikbaar gesteld. 
Inmiddels is een marktverkenning geweest en een 
inkoopstrategie opgesteld. Voorstel is om de 
opdracht te gunnen aan de Stout Groep, die kennis 
van zowel het ruimtelijke, sociale en 
veiligheidsdomein in huis hebben en op die manier 
een totaalbeeld in de wijk kunnen maken samen met 
bewoners en betrokkenen. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het gunnen van 

de opdracht voor het komen tot een 
wijkontwikkelingsplan voor 
Braakhuizen Zuid aan de Stout 
Groep. 

2. De gemeenteraad via een 
raadsinformatiebrief te informeren 
over de gunning en het proces dat 
gevolgd gaat worden. 

   

2018-008313 Vertrouwensexperiment 2018 Het college besluit: 
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MO/fakler  
Naar aanleiding van de nieuwe motie ‘Sociaal 
Experiment’ (dd. 18 december 2017) is er opnieuw 
een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden 
van een vertrouwensexperiment in de gemeente 
Geldrop-Mierlo. Het eerste voorstel is afgewezen 
door de raad omdat de kosten van de uitvoering (met 
name de kosten voor de werkcoaches) te hoog 
werden bevonden en de samenwerking met Senzer 
onvoldoende werd opgezocht. Voor dit nieuwe 
voorstel zijn met name op deze twee punten 
verbeteringen aangebracht, welke terug te vinden 
zijn in het Implementatieplan. Het 
onderzoeksvoorstel is, omwille van de samenwerking 
met de gemeente Apeldoorn en de Universiteit van 
Tilburg, onveranderd gebleven. Bovenstaande heeft 
geleid tot onderliggend “Onderzoeksvoorstel en 
Implementatieplan Vertrouwensexperiment”. 

 
1 In te stemmen met de kaders voor 

het vertrouwensexperiment zoals 
verwoord in het ‘Onderzoeksvoorstel 
Vertrouwensexperiment binnen de 
Participatiewet gemeente Geldrop-
Mierlo’ dat is opgenomen in bijlage 1 
en de daarbij behorende contracten; 

2 In te stemmen met het 
Implementatieplan zoals opgenomen 
in bijlage 2 en de daarbij behorende 
contracten; 

3 In te stemmen met het 
onderliggende voorstel 
“Onderzoeksvoorstel en 
Implementatieplan 
Vertrouwensexperiment” en dit 
voorstel voor behandeling door te 
leiden naar de Leefkamer van 15 mei 
2018: 

4 In te stemmen met de totale kosten à 
€ 204.300,-- die voor wat betreft de 
uitvoering van het onderzoek (€ 
50.300,--) in 2018 ten laste te zullen 
worden gebracht van het budget 
“uitvoeringskosten Participatiewet 
FCL 6623101 / ECL 34389 en die 
voor wat betreft de jaarlijkse kosten 
van de werkcoaches à 77.000,-- in 
2018 en 2019 ten laste zullen 
worden gebracht van de reserve 
Participatiewet. 

   

2018-011667 
FIN/maruyt 

Concept jaarverslag en jaarrekening 2017 
 
Hierbij het concept jaarverslag en de concept 
jaarrekening 2017. Aan de hand hiervan start de 
accountant haar controlewerkzaamheden op 16 april 
2018. 

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

jaarverslag en de concept 
jaarrekening 2017; 

2. In te stemmen met een voorlopig 
resultaat van € 8.286.612,-, waarvan 
€ 571.474,- betrekking heeft op de 
algemene dienst en € 7.715.138,- op 
de grondexploitaties; 

3. In te stemmen met de voorlopig 
voorgestelde resultaatbestemming. 
De voorlopige jaarstukken conform 
de financiële verordening te 
verstrekken aan de gemeenteraad, 
als 3e tussentijdse rapportage van 
het jaar 2017, inclusief 
aanbiedingsbrief bij de stukken. 

   

 "Keek op de week"  

   

2018-011252 
OS/Anfran 

Overzicht representatie college vanaf 17 april 
2018 
 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 
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2018-011252 
OS/Anfran 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-vergadering 
d.d. 17 april 2018 

 

   

 Rondvraag  

   

 Sluiting  

   

 


