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2019-017203 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College 
van B&W op 16 april 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.  
  

   

2018-037456 
RU/erderi 

Startnotitie Regionale Energiestrategie 
 
Onderdeel van het landelijke Klimaatakkoord 
is de afspraak dat elke regio in Nederland 
een Regionale Energiestrategie (RES) 
opstelt. De RES is een bod van de regio aan 
het Rijk waarin staat hoe de regio bijdraagt 
aan de doelen van het nationaal 
Klimaatakkoord. In een startnotitie hebben 
we samen met de andere gemeenten in onze 
regio, waterschappen en de provincie 
aangegeven hoe we deze RES gaan 
opstellen. 

Het college besluit in te stemmen met het 
raadsvoorstel Startnotitie Regionale 
Energiestrategie en deze door te leiden 
aan de raad. 

   

2019-015619 
RU/roelem 

Definitief ontwerp Groot onderhoud 
Stepekolk 
 
Het voorlopig ontwerp voor het onderhoud 
aan de Stepekolk heeft gedurende 4 weken 
ter inzage gelegen. Met aanwonenden is 
gesproken en er is een enkele schriftelijke 
zienswijze ingediend. Een en ander is in 
bijgaande inspraaknotitie vastgelegd. Er is 
geen aanleiding om het plan te wijzigen. 

Het college besluit: 
  
1. De inspraaknotitie Groot onderhoud 

Stepekolk vast te stellen; 
2. Het definitieve ontwerp voor het 

onderhoud van de Stepekolk vast te 
stellen 

   

2017-031201 
RU/johoei 

Voorstel tot het verzelfstandigen van de 
weekmarkten in Geldrop en Mierlo 
 
De gemeenteraad heeft de marktverordening 
vastgesteld en is zodoende ook het bevoegd 
orgaan om die verordening in te trekken. 
Onder deze verordening hangen de door het 
college vastgestelde reglementen. Uit 
oogpunt van efficiency wordt voorgesteld om 
deze reglementen in te trekken onder 
voorbehoud van besluitvorming door de 
gemeenteraad tot intrekking van de 
marktverordening. Op die manier vervallen 
alle publiekrechtelijke regelingen op het 

Onder het voorbehoud, dat de raad besluit de 
“Marktverordening Gemeente Geldrop-Mierlo 
2011” in te trekken, besluit het college: 
  
a. In te stemmen met het raadsvoorstel tot 

het verzelfstandigen van de 
weekmarkten; 

b. In te stemmen met het bijgevoegde 
concept-instellingsbesluit; 

c. In te stemmen met het aangaan van de 
bijgevoegde concept-
bruikleenovereenkomst en de 
burgemeester te mandateren deze 
overeenkomst te ondertekenen; 
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moment dat de gemeenteraad tot 
besluitvorming over gaat en zonder dat in het 
college opnieuw besluitvorming plaatst dient 
te vinden. 

d. De “Marktregeling weekmarkt Geldrop” en 
de “Marktregeling weekmarkt Mierlo” in te 
trekken. 

   

2019-015429 
irekuip 

ENSIA 2018 DigiD en Suwinet 
 
Het college van Geldrop-Mierlo legt over het 
jaar 2018 verantwoording af over de stand 
van zaken op het gebied van 
informatiebeveiliging binnen de 
gemeentelijke organisatie. Dit gaat op basis 
van de Eenduidige Normatiek Single 
lnformation Audit (=ENSIA) systematiek. ln 
dit document de verantwoording over DigiD 
en Suwinet. 

Het college besluit: 
  
1. Vast te stellen dat de verantwoording over 

DigiD is afgelegd in de collegeverklaring. 
2. Vast te stellen dat de verantwoording over 

Suwinet is afgelegd in de 
collegeverklaring. 

   

2019-018097 
FIN/rostad 

Concept jaarrekening 2018 Geldrop-
Mierlo 
 
In de financiële verordening is vastgelegd dat 
de concept jaarrekening zoals die ter 
controle aan de accountant wordt voorgelegd 
ook ter kennisname aan de 
gemeenteraadsleden wordt aangeboden.     

Het college besluit: 
  
1 Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 

zoals deze nu aan de accountant zijn 
voorgelegd. 

2 In te stemmen met het aanbieden van 
deze versie van de jaarstukken via een 
raadsinformatiebrief. 

   

2019-016794 
OS/jostri 

Jaarverslag handhaving 2018 
 
Het jaarverslag maakt onderdeel uit van de 
handhavingsbeleidscyclus. Het is een nuttig 
middel om stil te staan bij de behaalde 
resultaten, de balans op te maken en op 
basis hiervan bij te sturen in de komende 
periode. Ook is er genoeg om trots op te zijn. 
Er is veel bereikt, al streven we er altijd naar 
om weer de volgende stap te zetten. 

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met het  ‘Jaarverslag 

handhaving 2018’; 
2. De raad door middel van de 

Raadsinformatiebrief hierover te 
informeren. 

3. De Provincie Noord-Brabant door middel 
van bijgevoegde brief hierover te 
informeren. 

   

 "Keek op de week"  

   

2019-017931 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 23 april 2019  

 

   

2019-017931 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 23 
april 2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Sluiting  

   

 


