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2020-009614 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W 
op 28 april 2020 
 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2020-009450 
RU/shhass 

Evaluatie starterslening en actualisatie 
Verordening en Beleidsregel Starterslening 2020 
 
Op 1 oktober 2018 heeft de raad de aangepaste 
Verordening Starterslening 2018 en daarmee de 
gewijzigde werkwijze van SVn geamendeerd ( 
GM2018-018052) vastgesteld. 
De raad heeft te kennen gegeven de nieuwe 
werkwijze van Stichting Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) ten 
aanzien van de Starterslening na één jaar te willen 
evalueren m.b.t. de mogelijke nadelige gevolgen 
voor de gemeente naar aanleiding van de 
verminderde regie. Ter kennisname wordt u de 
Evaluatie Starterslening 2018 en 2019 aangeboden. 
Gelijktijdig met de toegezegde Evaluatie 
Starterslening 2018 en 2019, bieden we u een 
aangepaste Verordening en Beleidsregel 
Starterslening 2020 aan waarin een aantal 
aanpassingen zijn verwerkt ten opzichte van de 
Verordening Starterslening 2018 en Beleidsregel 
Starterslening 2017.         

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de Verordening 

Starterslening 2020 en deze met 
bijbehorende raadsvoorstel 
doorleiden naar de gemeenteraad. 

2 De Beleidsregel Starterslening 2020 
vaststellen en bepalen dat deze 
gelijktijdig in werking treedt als de 
bijbehorende Verordening 
Starterslening 2020. Gelijktijdig met 
de inwerkingtreding, de Beleidsregel 
Starterslening 2017 intrekken. 

   

2019-058553 
RU/roandr 

Opwaarderen pluktuin Voortje 55 
 
Op het perceel Voortje 55 in Mierlo wordt al ruim 
tien jaar hobbymatig een pluktuin geëxploiteerd. De 
exploitant ziet nu mogelijkheden om aan de pluktuin 
een zorgfunctie toe te voegen met dagbesteding 
voor 10-12 ouderen, zodat zij zich fulltime kunnen 
wijden aan de pluktuin. Dit is, o.a. vanwege de 
gewenste bouw van een nieuwe schuur, binnen de 
huidige bestemming niet mogelijk, zodat er een 
nieuw bestemmingsplan voor het perceel moet 
worden opgesteld.  

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

een zorgboerderij/pluktuin op het 
perceel Voortje 55 in Mierlo; 

2 In te stemmen met de bouw van een 
centrale schuur t.b.v.de zorgfunctie 
met een oppervlakte van maximaal 
200m2; 

3 In te stemmen met het toestaan van 
een lichte, ondergeschikte 
horecafunctie op deze locatie; 

4 Hiervoor een 
(postzegel)bestemmingsplan 
procedure op te starten 
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2020-009458 
MO/lokraa 

Bezwaar Zuidzorg JGZ bv en Integrale 
Vroeghulp 
 
Op 16 januari 2020 heeft Zuidzorg een bezwaar 
ingediend tegen de subsidiebeschikking 2020. De 
gemeente heeft, conform de vastgestelde 
Meerjarenplanbegroting 2020-2023 de materiële 
index van 0% gehanteerd in de subsidiebeschikking 
2020. Zuidzorg heeft hiertegen bezwaar ingediend 
en verzoekt de gemeente echter om het geoffreerde 
percentage van 4,08% voor 2020 te hanteren. 
Per 1 januari 2021 willen Zuidzorg, Zorgboog en 
GGD één uniforme werkwijze en één tarief hanteren 
in het kader van Integrale vroeghulp. Momenteel zijn 
de regionale afspraken over de inzet van Integrale 
vroeghulp te versnipperd. De JGZ-organisaties 
hebben de brede inzet van integrale vroeghulp 
binnen de regio bekeken en komen nu met een 
verzoek om: 1) In te stemmen met een eenduidige 
werkwijze; en 2) financiering van de inzet van 
Integrale Vroeghulp, waarbij de keuze gemaakt kan 
worden om dit te financieren op basis van subsidie, 
verrekening achteraf of een ophoging van het 
basistarief per kind.  

Het college besluit: 
 
1 Akkoord te gaan met het toepassen 

van het indexeringspercentage 2,52% 
voor de subsidie 
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar voor 
de organisaties De Zorgboog (Mierlo) 
en Zuidzorg (Geldrop) voor het jaar 
2020. 

2 Akkoord te gaan met de dekking van 
de extra benodigde subsidie à € 
11.038,00 uit het budget ‘Onvoorzien’ 
(fcl 6080001). 

3 Akkoord te gaan met het voorleggen 
van de genoemde indexering van 
subsidie Jeugdgezondheidszorg 0-4 
jaar onder beslispunt 1 aan de 
gemeenteraad door middel van de 
eerste tussentijdse rapportage in 
2020. 

4 Akkoord te gaan met de eenduidige 
werkwijze van uitvoering van het 
Vroeghulpnetwerk (bijgevoegd). 

5 Akkoord te gaan met de financiering 
van de inzet van Integrale Vroeghulp 
voor inwoners uit Geldrop-Mierlo, 
waarbij verrekening achteraf op basis 
van daadwerkelijk bestede uren 
plaatsvindt. 

6 Akkoord te gaan met de financiering 
van de inzet van de trajecten Integrale 
Vroeghulp uit het budget 
‘Jeugdhulp’ (fcl 6672002).  

  

   

2020-003448 
MO/gekamm 

Nieuw reserveringssysteem sporthallen, 
aanpassen tarieven 
 
Komend sportseizoen gaan wij starten met een 
online reserveringssysteem voor de verhuur van 
sporthallen. Wij willen in dit kader het huidige 
tariefstelsel van vier tarieven vereenvoudigen tot 
drie tarieven. 

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met het 

vereenvoudigen van het tariefstelsel 
van de sporthalverhuur. 

2. De nieuwe tariefstructuur met ingang 
van 1 augustus 2020 in te voeren. 

   

2020-003205 
MO/henijs 

Verzoek om uitbreiding basisschool t 
Schrijverke, locatie Luchen 
 
In het kader van het Huisvestingsprogamma 
Onderwijs 2021 heeft Stichting PlatOO een verzoek 
ingediend om uitbreiding van basisschool ’t 
Schrijverke, locatie Luchen. Dat verzoek zal worden 
afgehandeld conform de bepalingen in de 
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 
Gemeente Geldrop-Mierlo 2015. Vooruitlopend op 
deze procedure, heeft Stichting PlatOO de 
gemeente de vraag gesteld of de uitbreiding van 
basisschool ’t Schrijverke op korte termijn al 
gerealiseerd kan worden met dien verstande dat de 

Het college besluit: 
  
1 Niet in te stemmen met het verzoek 

van Stichting PlatOO om 
vooruitlopend op het recht op 
uitbreiding van basisschool ’t 
Schrijverke, locatie Luchen, de 
uitbreiding nu al te realiseren; 

2 Stichting PlatOO mede te delen dat 
op korte termijn gestart wordt met het 
uitwerken van meerdere scenario’s op 
welke wijze een tijdelijke voorziening 
gerealiseerd kan worden (bijvoorbeeld 
semi-permanente units of 
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kosten van deze huisvesting betaald worden door 
Stichting PlatOO zolang het formele recht op 
uitbreiding ontbreekt. Op dit verzoek wordt in deze 
adviesnota nader ingegaan.  

schoolwoningen) en dat op basis van 
de voor- en nadelen van deze 
scenario’s een keuze gemaakt wordt. 

3 College wenst dat de resultaten uit 
het brede onderzoek naar het IHP 
(gedeelte Mierlo) en het 
accommodatie-onderzoek Mierlo 
betrokken wordt bij de afwegingen bij 
de begroting 2021-2024. Met name 
de mogelijkheden om tot besparingen 
te komen waardoor er dekking van 
extra kapitaallasten kan plaatsvinden. 

4 Bij de uitbreiding van het Schrijverke 
dienen de mogelijkheden om gebruik 
te maken van voorzieningen in de 
directe omgeving ook te worden 
onderzocht. 

   

2020-010024 
feabee 

Aanvraag uitstel jaarlijkse verantwoording 
subsidie POH Jeugd 2019 
 
Zorggroep DOH ontvangt sinds 2 jaar een jaarlijkse 
subsidie voor de POH jeugd in de 
huisartsenpraktijken in Geldrop en Mierlo. Partijen 
die subsidie ontvangen, dienen jaarlijks de 
inhoudelijke en financiële verantwoording over de 
subsidie van het voorgaande jaar in te dienen voor 1 
mei 2020. Zorggroep DOH vraagt hiervoor zes 
weken uitstel aan. Er zijn twee redenen voor het 
aanvragen van uitstel. Ten eerste de overbelasting 
van het datamanagement door de coronacrisis. Ten 
tweede door de overstap van enkele 
huisartsenpraktijken naar een nieuw 
informatiesysteem waardoor er extra controle moet 
worden uitgevoerd over de cijfers. Het verlenen van 
uitstel van zes weken heeft geen financiële of 
juridische gevolgen. Het gaat om een betrachting 
van coulance aangezien voorgaande jaren 
Zorggroep DOH tijdig verantwoording heeft 
afgelegd. 

Het college besluit in te stemmen met het 
verlenen van zes weken uitstel (tot 12 juni 
2020) voor het indienen van de jaarlijkse 
subsidieverantwoording POH 2019 aan 
Zorggroep DOH. 

   

2019-054801 
feabee 

Concept Visie en Strategie Persoonlijk, Dichtbij 
en Verbonden 
 
Op 21 januari 2020 heeft uw college ingestemd met 
het voorleggen van de concept nota ‘Persoonlijk, 
Dichtbij en Verbonden – Een visie en strategie voor 
het Sociaal Domein’ aan de gemeenteraad voor 
besluitvormende behandeling via de Commissie 
Samenleving. De behandeling in de Commissie 
Samenleving heeft door de coronacrisis in de 
maanden maart en april niet plaatsgevonden. Op 26 
mei 2020 zal de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Samenleving plaats vinden en daarom is 
het voorstel om het toegevoegde raadsvoorstel 
inclusief bijlagen opnieuw voor te leggen aan de 
gemeenteraad voor inhoudelijke behandeling via de 
Commissie Samenleving. 

Het college besluit: 
  
1. Kennis te nemen van het Verslag 

Veldraadpleging. 
2. In te stemmen met de nota 

‘Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden – 
Een visie en strategie voor het 
Sociaal Domein. 

3. In te stemmen met het voorleggen 
van de nota ‘Persoonlijk, Dichtbij en 
Verbonden – Een visie en strategie 
voor het Sociaal Domein’ aan de 
gemeenteraad door middel van het 
bijgevoegde raadsvoorstel. 
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Het toegevoegde raadsvoorstel is aangepast op de 
huidige coronasituatie. In de inleiding is de 
toegevoegde alinea met de kleur geel gemarkeerd. 
Daarnaast zijn enkele tekstuele aanpassingen 
gedaan in de argumenten m.b.t. de huidige stand 
van zaken. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen 
aangebracht; de beslispunten zijn gelijk aan het 
raadsvoorstel van 21 januari 2020. De twee bijlagen 
bij het raadsvoorstel (concept nota Persoonlijk, 
Dichtbij en Verbonden en het Verslag 
Veldraadpleging), kennen ook geen wijzigingen. 

   

2020-009995 
SA/lenoyo 

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig 
Ondernemers (TOZO) 
 
Om de gevolgen van de Coronacrisis te beperken 
geeft het kabinet uitvoering aan een noodpakket 
banen en economie. Eén van deze maatregelen 
betreft de tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandige ondernemers (TOZO). Deze regeling 
geeft zelfstandige ondernemers die door de uitbraak 
van het Coronavirus in financiële problemen zijn 
geraakt, de mogelijkheid een tegemoetkoming aan 
te vragen. De gemeente Geldrop-Mierlo krijgt voor 
de uitvoering van deze regeling een budget van € 
2.979.530. Deze tijdelijke regeling wordt door 
Senzer uitgevoerd. De betaling van de eerste 
tranche van deze regeling is op 31 maart 
gerealiseerd. Inmiddels is de Rijksbeschikking voor 
de 2e tranche ontvangen. Bevoorschotting vindt 
plaats in 2 delen. Het nu ontvangen bedrag van € 
1.652.098 kan naar Senzer worden overgemaakt 
met bijgaande beschikking. 
De gemeenteraad kan hierover geïnformeerd 
worden met behulp van de wekelijkse 
“coronanieuwsbrief”.  

Het college besluit: 
  
1 Om het bedrag ad €  1.652.098 dat de 

gemeente van het Rijk als voorschot 
heeft ontvangen ten behoeve van de 
TOZO, direct en volledig over te 
hevelen naar uitvoeringsorganisatie 
Senzer 

2 Dit bedrag naar Senzer over te 
hevelen middels bijgevoegde concept 
subsidiebeschikking. 

3 De raad hierover te informeren met de 
wekelijkse Corona nieuwsbrief 

   

2020-009979 
SA/henijs 

Vergoeding eigen bijdrage peuteropvang 
 
Tijdens de coronamaatregelen wordt de 
kinderopvangtoeslag doorbetaald aan ouders die in 
deze periode geen gebruik kunnen maken van de 
kinderopvang. Ook wordt de eigen bijdrage van 
ouders door het Rijk gecompenseerd in deze 
periode. 
Er is een groep ouders die peuteropvang/VVE 
afneemt die geen gebruik kan maken van de 
toeslagregeling. De VNG heeft gemeenten 
opgeroepen om ook deze groep te compenseren. In 
de brief van minister Slob staat dat gemeenten 
hiervoor gecompenseerd worden. 
Vanuit onze partijen voor kinderopvang zijn hierover 
ook al vragen aan de gemeente gesteld omdat 
ouders die gebruik maken van deze voorschoolse 
voorziening willen weten of zij ook gecompenseerd 
gaan worden in de eigen bijdrage die zij 
verschuldigd zijn. 

Het college besluit: 
  
1 De eigen bijdrage van ouders die 

geen kinderopvangtoeslag ontvangen 
voor peuteropvang/VVE te 
compenseren; 

2 De compensatie van € 14.000,-- ten 
laste te brengen van de post 
Voorschoolse Educatie FCL 
6430004/ECL 38102; 

3 Dit bedrag over te maken aan de 
kinderdagopvangorganisaties die de 
peuteropvang/VVE uitvoeren met de 
opdracht dit te verrekenen met de 
ouderbijdrage die ouders vanaf de 
meivakantie verschuldigd zijn 
aangezien de peuteropvang/VVE dan 
weer opstart.  

4 De kinderdagverblijven 
verantwoorden de betaling van de 
eigen bijdragen aan de ouders , aan 
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de gemeente. Dit in het kader van een 
financieel rechtmatige verstrekking. 

   

2020-008782 
irekuip 

ENSIA 2019 aangepaste Raadsinformatiebrief 
 
De Raadsinformatiebrief is aangepast. Het proces is 
beter behandeld. 

 

   

 "Keek op de week"  

   

2020-010035 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 4 mei 2020 
 

 

   

 Sluiting  

   

 
 
 


