
OPENBARE BESLUITEN VOOR DE VERGADERING 
VAN HET COLLEGE VAN  
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

 

 

 
Aanwezig:  mevrouw R. Hoekman, mevrouw M. Verdouw en de heer M. Jeucken, allen wethouder 

de heer B. Link, burgemeester, de heer J. van Vlerken, secretaris 

 

Datum: 9 mei 2017 
 

2017-013389 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 2 mei 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-012529 
RU/Roandr 

Concept uitvoeringsakkoord Kleine Dommel Geldrop 
 
Al jaren was er behoefte om voor het dal van de Kleine 
Dommel een uitvoeringsplan op te stellen, zodat 
de vele kansen op het ecologische-, recreatieve en 
educatieve vlak beter kunnen worden benut. In 2016 is 
samen met de Bosgroep Zuid Nederland en Waterschap 
De Dommel hiervoor een plan voor de inrichting en het 
beheer van het dal van de Kleine Dommel in Geldrop 
opgesteld. Dit kan nu worden gebruikt als toetsingskader en 
inspiratiebron voor nieuwe ontwíkkelingen in het 
Dommeldal. Bij het project Talingstraat wordt hier nu al 
gebruik van gemaakt, terwijl deze ook gebruikt kan worden 
voor deelname aan regionaal project  
'Dommeldal uit de verf 2.0'. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het concept-
uitvoeringsakkoord inrichting 
“Kleine Dommel Geldrop”  
2. In het kader van 
burgerparticipatie wordt het plan 
voorgelegd aan de daarvoor in 
aanmerking komende plaatselijke 
belangengroeperingen. 
3. Het definitieve plan wordt 
vervolgens gepresenteerd in de 
Ruimtekamer. 

   

2017-012858 
MO/Niraai 

Jaarstukken 2016 en begroting 2018-2021 
Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam 
 
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft samen met de 
gemeente Waalre een Gemeenschappelijke Regeling 
PlusTeam opgericht die op 1 januari 2015 van start is 
gegaan om alle inwoners op adequate wijze te kunnen 
ondersteunen in het gehele brede maatschappelijke veld. 
Het bestuur van de GR PlusTeam legt de conceptbegroting 
2018 voor aan de raad om hierop een reactie te vragen. 
Deze reactie nemen zij mee bij de definitieve vaststelling 
van de begroting 2018. Ter informatie worden ook de 
jaarstukken 2016 aangeboden. 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de 
jaarstukken 2016 
Gemeenschappelijke Regeling 
PlusTeam. 
2. Positief te reageren op de 
begroting 2018 -2021 en de inzet 
van de middelen 
Gemeenschappelijke 
Regeling PlusTeam. 
3. De stukken worden door 
tussenkomst van de Leefkamer 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 

   

2017-013070 
MO/Henijs 

Huisvestingsvraagstuk brede school Coevering 
 
Stichting 't Nut heeft een aanvraag ingediend voor 
uitbreiding van basisschool De Regenboog. Dit als gevolg 
van de groei van het aantal leerlingen.  

Het college besluit in te stemmen 
met de aanvraag van Stichting 't 
Nut inzake uitbreiding van 
basisschool De Regenboog 
middels het vorderen van een 
aantal ruimten van basisschool De 
Branding met ingang van het 
schooljaar 2017-2018. 

   

2017-001230 
MO/Feabee 

Zienswijze 1
e
 concept ondernemingsplan 2018 en 

meerjarenbegroting Senzer 
 
Senzer heeft het 1e concept-ondernemingsplan 2018 met 
meerjarenbegroting aangeboden aan de deelnemende 
gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling voor het 
Werkbedrijf Senzer. Op dit concept-ondernemingsplan met 
meerjarenbegroting is op grond van de 
gemeenschappelijke regeling de zienswijzenprocedure van 
toepassing. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid 
gesteld om op deze 
stukken een zienswijze uit te brengen. De directie van 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van het '1e 
Concept Ondernemingsplan 2018 
en meerjarenbegroting'. 
2. In te stemmen met de concept 
zienswijze over het 1e Concept 
Ondernemingsplan 2018 en 
meerjarenbegroting van Senzer en 
deze ter besluitvorming voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 



Senzer zal met de input uit de zienswijzen aan de slag 
gaan om te komen tot een meer definitief concept-
ondernemingsplan 2018 dat op 5 juli in het Algemeen 
bestuur zal worden geagendeerd en vastgesteld. Dit 
exemplaar zal ook naar de Provincie gestuurd worden 
ter beoordeling. 

   

2017-011494 
MO/Feabee 

Kadernota doorontwikkeling armoedebeleid 
 
In de voorliggende kadernota wordt een doorontwikkeling 
van het huidige armoedebeleid voorgesteld door middel van 
een meerjarig actieplan. Door de decentralisaties van de 
Wmo 2015 en Jeugdhulp is er veel veranderd in het sociaal 
domein. Wanneer de 'wereld'verandert is het belangrijk dat 
wij ook onze systemen en onze manier van denken daarop 
aanpassen. Sterker nog, om te komen tot een duurzame 
inrichting van het sociale domein, moeten wij anticiperen op 
de toekomst. Het is niet langer dat armoede los gezien kan 
worden van andere zaken, zoals werkeloosheid, het gevoel 
buiten spel te staan en gezondheidsverlies. Wij zien dan 
ook mogelijkheden voor meer integraliteit en maatwerk voor 
onze inwoners. Dit is essentieel om het armoedebeleid 
duurzaam door te ontwikkelen. Ook onze partners van het 
armoedeplatform en het Cliënten Platform Minima zien 
deze ontwikkelingen en kansen. Zij hebben in de afgelopen 
periode dan ook concrete handreikingen gedaan voor wat 
betreft bijvoorbeeld de inhoud en uitvoering van enkele 
regelingen. Daarnaast willen wij het onderzoeksrapport van 
de Rekenkamercommissie aangrijpen als uitnodiging om 
het armoedebeleid verder uit te werken. 
De volgende twee zaken zijn gewijzigd / toegevoegd in de 
voorliggende kadernota: 
- in paragraaf 2.2 van het actieplan is een onderzoek naar 
de inrichting van een 'geldloket' naar voorbeeld 
van gemeente Amersfoort toegevoegd. 
- in paragraaÍ 2.1 en 2.3 van het actieplan is een nadere 
verhouding aangegeven tussen de basis van 
regelingen en het maatwerk. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de concept 
Kadernota doorontwikkeling 
armoedebeleid.  
2. In te stemmen met het toesturen 
van de concept Kadernota 
doorontwikkeling armoedebeleid 
naar het Cliënten Platform Minima 
(CPM) en de Wmo raad met het 
verzoek om deel te nemen aan de 
discussie in de Leefkamer. 
3. In te stemmen met het 
agenderen van de concept 
Kadernota doorontwikkeling 
armoedebeleid in de 
Leefkamer voor discussie. 
 

   

2017-013424 
PuZa/Jovleu 

Verbetering herkenbaarheid gemeentehuis 
 
Dagelijks wordt door bezoekers en leveranciers gemeld dat 
het gemeentehuis niet goed vindbaar is. Dit advies ziet toe 
op maatregelen om binnen afzienbare tijd (vooruitlopend op 
de verbouwing) de herkenbaarheid en vindbaarheid van het 
gemeentehuis te verbeteren. 
 

Het college besluit: 
 
1. Dat bestickering op ramen en 
bedrukt reclamedoek op 
bouwhekwerk dient te worden 
aangebracht (tijdens de 
verbouwingswerkzaamheden) 
2. Dat de vindbaarheid via gps 
dient te worden verbeterd door het 
aanmaken van een bezoekadres 
3. Dat op de relevante plekken in 
de openbare ruimte 
bewegwijzeringsbordjes dienen te 
worden aangebracht. 

   

2017-012845 
DD/Haven 

Definitieve vaststelling regeling beeldschermbril 
 
Op basis van de ARBO wetgeving heeft de werkgever een 
aantal verplichtingen met betrekking tot beeldscherm-
werkzaamheden. Eén van de aspecten die opgenomen is in 
de wetgeving betreft dat de medewerker in de gelegenheid 
gesteld moet worden een onderzoek te ondergaan gericht 
op ogen en gezichtsvermogen. Wanneer uit onderzoek 
blijkt dat een beeldschermbril noodzakelijk is, dan dient 
deze voorziening door de werkgever te worden verstrekt. In 
dat kader is een conceptregeling opgesteld met daarin 
opgenomen de procedure, vergoeding en overige 

Aangehouden totdat formele advies 
Ondernemingsraad is ontvangen. 
 



afspraken. De andere Dommelvallei organisaties hebben 
een vergelijkbare regeling 
vastgesteld. 

   

   

2017-011916 
DD/Maruyt 

1" tussentijdse rapportage 2017 
 
De 1" tussentijdse rapportage 20l7 geeft het verloop weer 
van de budgetten in de eerste drie maanden van 2017. 
Overschrijdingen en onderbestedingen waarvan wordt 
verwacht dat ze aan het eind van het jaar afwijken van de 
begroting worden aan de raad voorgelegd. Deze 
rapportage wordt behandeld in de algemene kamer van 31 
meí en vastgesteld in de Raadskamer van 15 juni. 

Het college besluit in te stemmen 
met het raadsvoorstel. 

   

2017-010472 
OS/Anheuv 

Convenant Groene Handhaving Noord-Brabant en   
Interventie-arrangement Wildcrossen 
 
Het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht ( BPO) heeft de 
gemeente verzocht deelnemer te worden van het 
Convenant Groene Handhaving Noord-Brabant en het 
Interventie-arrangement Wildcrossen. Het Convenant 
Groene Handhaving Noord-Brabant maakt het mogelijk om 
effectiever en efficiënter met elkaar samen te werken. Het 
convenant regelt dat buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa's) op elkaars grondgebied en over gemeentegrenzen 
heen kunnen optreden. Het convenant is de kapstok voor 
de (Brabant) brede aanpak van handhavingsvraagstukken 
ín het 'Groene domein'. Het eerste vraagstuk dat op deze 
manier opgepakt wordt is wildcrossen.  

Het college besluit: 
 
1. Het Convenant Groene 
Handhaving Noord-Brabant vast te 
stellen en aan te gaan; 
2. Het lnterventie-arrangement 
Wildcrossen vast te stellen en aan 
te gaan; 
3. De gemeenteraad met de 
ínformatiebrief hierover te 
informeren. 
 

   

2017-012309 
OS/Hekeij 

Afvaardiging voor Vergadering van Afgevaardigden 
BIZOB 
 
 Op 3 oktober 2016 heeft het Algemeen Bestuur van 
Stichting BIZOB ingestemd met het herzien van de 
governance structuur en daarmee de nieuwe statuten en 
reglementen goed gekeurd. De nieuwe structuur is per 1 
januari 2017 van kracht geworden. Op grond van artikel 
11.2 van de statuten wijst iedere bij BIZOB aangeslotene uit 
het college van burgemeester en wethouders een 
vertegenwoordiger aan. 

Het college besluit burgemeester B. 
Link aan te wijzen als 
afgevaardigde. 

   

2017-013473 
OS/Samoon 

Jaarverslag 2016 Commissie voor Bezwaarschriften en 
Klachtencommissie 
 
Jaarlíjks informeert de Commissie voor Bezwaarschriften 
en de Klachtencommissie de raad, het college schriftelijk 
over de hoeveelheid en aard van de bezwaarschriften en 
klachten in het voorafgaande kalenderjaar, de aard van de 
adviezen van de commissie, haar bevindingen en haar 
aanbevelingen. Deze commissie is ingesteld door zowel 
raad als college en is bevoegd de bezwaartaken te 
behandelen tegen besluiten van alle drie de organen. De 
klachtencommissie is ingesteld om de klachten te 
behandelen die zijn gericht aan een bestuursorgaan of 
ambtenaren die onder verantwoordelijkheid van dat 
bestuursorgaan werken. 

Het college besluit: 
 
1 . Kennis te nemen van het 
jaarverslag 2016 van de Commissie 
voor Bezwaarschriften en de 
klachtencommissie. 
2. De constateringen en 
aanbevelingen van de commissie 
over te nemen. 
3. Het jaarverslag wordt met een 
begeleidende brief, waarin o.a. zal 
worden ingegaan op het besluit van 
het college om de constateringen 
en aanbevelingen van de 
commissie over te nemen, ter 
kennis gebracht van de 
gemeenteraad. 

   

2017-013436 
OS/Samoon 

Jaarrekeningen GGD-Brabant-Zuidoost, 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant 
 
In overeenstemming met de afspraken van de beleidsnotitie 

Het college besluit in te stemmen 
met de raadsinformatiebrief. 



kaders P&C-documenten 4GR hebben de Algemeen 
Besturen en Dagelijkse Besturen van de GGD Brabant 
Zuídoost, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant de (voorlopige) 
jaarrekening vóór 15 april 2017 aangeleverd. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 9 mei 2017 

De lijst wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


