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2020-008632 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W 
op 14 april 2020 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2017-029411 
RU/jowaar 

Compensatiemaatregel centrum Geldrop 
 
De raad heeft in de meerjarenprogrammabegroting 
van 2016-2019 besloten om gedurende 4 jaar een 
subsidie beschikbaar te stellen ter compensatie van 
de overlast van de reconstructie van het centrum 
van Geldrop. De subsidie is bedoeld om 
publieksvriendelijke acties en/of evenementen te 
organiseren die bestemd zijn voor en ten goede 
komen aan burgers die het centrum bezoeken. Op 2 
juli 2019 heeft het college besloten om het budget 
voor 2019 door te schuiven naar het jaar waarin de 
herinrichtingswerkzaamheden aan de Heuvel 
starten. 
De werkzaamheden aan de Heuvel zijn verdeeld in 
2 fasen. De eerste fase start binnenkort en de 2e 
fase start in 2021. Omdat de 
herinrichtingswerkzaamheden en daarmee de 
overlast voor bezoekers 2 jaar gaat duren, heeft 
Stichting Centrummanagement Geldrop het verzoek 
ingediend om de subsidie over 2 jaar te verdelen. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het verzoek 

van Stichting 
Centrummanagement Geldrop om 
het beschikbare budget van € 
25.000,- te verdelen over 2 jaar. In 
2020 € 10.000,- en in  2021 € 
15.000,-. 

2 Deze wijziging mee te nemen in 
de 2e tussentijdse rapportage 
2020 en begroting 2021-2024. 

   

2020-008695 
RU/niluij 

RIB tijdelijk parkeerterrein brandweerkazerne 
 
De motie “Nader onderzoek parkeeroplossingen 
centrum Mierlo” is ingetrokken. Wel is door de 
wethouder de toezegging gedaan te onderzoeken of 
op de locatie van de voormalige brandweerkazerne 
een tijdelijke parkeerplaats ten behoeve van de 
Dienst Dommelvallei kan worden ingericht. Het 
resultaat hiervan staat beschreven in bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

Het college besluit: 
  
1 Geen tijdelijk parkeerterrein in te 

richten op de locatie van de 
voormalige brandweerkazerne in 
Mierlo; 

2 Kennis te nemen van en in te 
stemmen met de verzending van 
de raadsinformatiebrief . 

   

2017-017363 
RU/frrave 

camerahandhaving Korte Kerkstraat, 
exploitatiekosten 2020ev. 
 
Bij de herinrichting van de Korte Kerkstraat is 
besloten dit zodanig te doen dat, benevens 
venstertijden voor het laden en lossen, geen 
gemotoriseerd verkeer, auto en bromfiets, wordt 
toegelaten in de straat. Door het college is op 25 

Het college besluit: 
  
1 De exploitatiekosten voor de 

camera’s voor 2020, zijnde 8000 
euro, bij te ramen op de post 
handhaving algemeen (6120002) 
en dit te melden bij de tussentijdse 
rapportage. 
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juni 2019 besloten de handhaving middels een 
camerasysteem te laten plaatsvinden. In november 
2019 is hiermee gestart. Tot 1 februari 2020 zijn 
waarschuwingen verzonden, daarna zijn boetes 
verzonden naar de overtreders. De wijze van 
handhaving wordt door de omwonenden enorm 
gewaardeerd, het aantal klachten is sterk 
afgenomen. De kosten van invoering en bouw van 
het systeem is ten laste van het project gebracht. 
Het contract voor de benodigde software voor dit 
systeem wordt door de dienst Dommelvallei 
geregeld, de hardware, de camera’s zijn voor de 
gemeente. Op 1 december 2023 loopt 
softwarecontract af en dat is het moment om een 
aanbesteding te doen voor software en de camera’s 
ineen. Tot dat moment willen we camera’s leasen. 
De kosten hiervoor zijn exploitatiekosten die ten 
laste van handhaving komen, echter zijn bij het 
opstellen van de begroting hiervoor geen middelen 
aangevraagd. De exploitatiekosten zijn voor 2020 
8000 euro, voor 2021 en 2022 12.000 euro en voor 
2023 11.000 euro. 

2 De exploitatiekosten voor de 
camera’s voor de jaren 2021-2023 
eveneens te melden in de 
tussentijdse rapportage, danwel 
de kosten op te nemen bij de 
begrotingsbehandeling 2021ev. 

   

2019-058231 
MO/anmand 

Voortgang voorbereidingen Veranderopgave 
Inburgering 
 
De begeleiding bij inburgering is de laatste jaren 
tekort geschoten. Daarom krijgen gemeenten per juli 
2021 de regie op inburgering terug. Het nieuwe 
stelsel wordt nu voorbereid en regionaal goed 
afgestemd. U hebt de koers hiervan in augustus 
2019 vastgesteld. Dit voorstel gaat over de nadere 
invulling van het plan. 

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

‘Visiedocument Veranderopgave 
Inburgering’ en het 
‘Implementatievoorstel Invoering 
nieuwe Inburgeringswet 2021’. 

2. De lokale voorbereidingen hier op 
af te stemmen. 

3. De gemeenteraad op de hoogte te 
brengen middels de 
raadsinformatiebrief ‘Invoering 
nieuwe Wet Inburgering 2021’. 

  

   

2020-008891 
MO/niraai 

Jaarrekening 2019, Begroting 2021-2024, Eerste 
begrotingswijziging 2020 GR PlusTeam 
 
Het PlusTeam is een gemeenschappelijke regeling 
die samen met de gemeente Waalre is opgericht. 
De taak van het PlusTeam is om onze kwetsbare 
inwoners op adequate wijze te ondersteunen in het 
gehele sociaal domein. In het PlusTeam werken 
gespecialiseerde professionals samen om enerzijds 
het netwerk rondom een cliënt te activeren en te 
versterken, maar anderzijds ook om professionele 
zorg te organiseren rondom de cliënt. 
De meerjarenbegroting 2021-2024 wordt hierbij 
aangeboden aan de gemeenteraad. De reacties van 
de beide gemeenteraden worden meegenomen bij 
de definitieve vaststelling van de begroting door het 
Algemeen Bestuur van het PlusTeam. 
Daarnaast worden de jaarstukken over het jaar 2019 
en de eerste begrotingswijziging 2020 ter informatie 
met de gemeenteraad gedeeld. 

Het college besluit: 
  
1 Kennis te nemen van de stukken 

van het PlusTeam. 
2 In te stemmen met het 

raadsvoorstel. 
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2020-006711 
OS/wigebo 

Ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost (VRBZO) 
 
De vier grote gemeenschappelijke regelingen 
(Metropoolregio Eindhoven, GGD Brabant Zuidoost, 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Veiligheidsregio 
Brabant Zuidoost) hebben de afspraak om hun 
ontwerp begrotingen 2021 begin maart 2020 aan de 
gemeenteraden aan te bieden met het verzoek om 
een eventuele zienswijze voor 21 mei in te dienen. 
Zoals bekend kon de VRBZO in verband met de 
uitbraak van het coronavirus niet aan deze afspraak 
voldoen. Ze hebben de begroting op 7 april 

aangeboden met het verzoek om voor 28 mei een 
zienswijze in te dienen. 

Het college besluit: 
  
1 in te stemmen met de 

ontwerpbegroting 2021 van de 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
(VRBZO) 

2 geen zienswijze in te dienen. 

   

 "Keek op de week"  

   

2020-009198 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 21 april 
2020 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen.  

   

 Sluiting  

   

 
 
 


