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2020-010466 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 12 mei 2020 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2020-010954 
RU/vosche 

Blauwe zone centrum Mierlo 
 
De gemeenteraad heeft bij eerdere 
besluitvorming aangegeven dat in het Mierlose 
centrum parkeerregulering dient plaats te 
vinden door middel van een blauwe zone. Om 
de juiste omvang en vormgeving van een 
blauwe zone te kunnen bepalen is een 
parkeeronderzoek gehouden en vervolgens 
vertaald in een tweetal scenario’s. Deze zijn 
inmiddels met een vertegenwoordiging van 
bewoners en ondernemers besproken. Op 
basis van de reacties uit dit overleg adviseren 
wij af te zien van invoering van een blauwe 
zone. 

Het college besluit: 
  
1 Kennis te nemen van de 

gespreksverslagen uit het vooroverleg 
met bewoners en ondernemers; 

2 In te stemmen met het gebruik van het 
Molenplein als parkeergelegenheid 
binnen venstertijden op vrijdag en 
zaterdag en voorts op maximaal twee 
extra dagen voorafgaand aan de 
kerstdagen en de jaarwisseling; 

3 Het nader uitwerken van een afsluiting 
van het Molenplein voor gemotoriseerd 
verkeer buiten deze venstertijden en 
deze voorbereidingskosten te 
financieren uit het restkrediet 
Herinrichting Mierlo Centrum; 

4 Vooralsnog afzien van de invoering van 
een blauwe zone in het Mierlose 
centrum en een nader onderzoek op te 
starten naar alternatieven voor 
langparkeren.  

5 In te stemmen met bijgaande 
raadsinformatiebrief. 

   

2020-010747 
RU/jazand 

Ontwerpbegroting Cure 2021 
 
In de Gemeenschappelijke regeling Cure is 
opgenomen dat het bestuur van Cure de raden 
van de deelnemende gemeenten in de 
gelegenheid stelt zijn zienswijze over de 
jaarlijkse ontwerpbegroting te geven. Het 
dagelijks bestuur voegt de commentaren, 
waarin de zienswijzen zijn vervat, bij de 
ontwerpbegroting zoals deze aan het 
algemeen bestuur van Cure wordt 
aangeboden. 
 Het algemeen bestuur stelt de begroting vast 
en stuurt deze aan Gedeputeerde Staten. 

Het college besluit het concept-
raadsvoorstel aan de raad voor te leggen. 
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2020-009287 
RU/roandr 

Vaststellen streefbeeld Transitie Landelijk 
Gebied 
 
In het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 
hebben de gemeenten van de Metropoolregio 
Eindhoven hun gezamenlijke missie, de 
inhoudelijke focus op vier thema’s en de 
ambities van de regionale samenwerking 
vastgelegd. De transitie van het landelijk 
gebied is daarbij één van de thema’s waar we 
als 21 gemeenten samen de schouders onder 
zetten. Het streefbeeld is een concretisering 
van de opgaven uit het 
samenwerkingsakkoord. Dit streefbeeld is, 
rekening houdend en afgestemd met de 
thema’s mobiliteit, economie en 
energietransitie, opgesteld door het regionaal 
portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk 
Gebied. Om de opgenomen richtinggevende 
uitspraken bij de tijd te houden, zal het 
streefbeeld om de vier jaar geactualiseerd 
worden. 

Het college besluit het raadsvoorstel inzake 
het “Vaststellen regionaal Streefbeeld voor 
ons landelijk gebied als gezamenlijk 
handelingsperspectief en koersdocument 
voor de in de Metropoolregio Eindhoven 
samenwerkende gemeenten’ door te leiden 
naar de Raad. 

   

2020-011124 
basave 

Beantwoording vragen D66 en VVD claim 
Attero. 
 
Naar aanleiding van de beantwoording van de 
vragen van de VVD over de claim van Attero 
hebben D66 en VVD vervolgvragen gesteld. 
 

Het college besluit in te stemmen met de 
beantwoording van de vragen van D66 en 
VVD over de claim Attero. 

   

2020-006607 
MO/anmand 

Dienstverleningsovereenkomst Eindhoven 
onderwijsroute inburgering 
 
Per juli 2021 wordt de Wet Inburgering 
gewijzigd. Gemeenten worden 
verantwoordelijk voor het begeleiden van 
inburgeraars en het aanbieden van 
inburgeringstrajecten langs drie hoofdroutes. 
Één daarvan is de onderwijsroute. Dit is een 
schakeltraject voor inburgeraars tot 28 jaar, 
die kunnen inburgeren op B1-niveau en 
vervolgens een Nederlandse opleiding gaan 
volgen. 
Voor het inkopen van deze route sluiten wij 
aan bij Eindhoven. Eindhoven heeft daarvoor 
een offerte en een 
Dienstverleningsovereenkomst (met 
opdrachtverlening, mandaat, volmacht en 
machtiging) opgesteld, die nu voorliggen. 
De regionale Stuurgroep inburgering heeft 
positief geadviseerd over het aangaan van de 
overeenkomst. Het is in lijn met het 
implementatieplan veranderopgave 
inburgering. 
 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 

Dienstverleningsovereenkomst 
“regionale inkoop inburgering” Zuidoost-
Brabant 2021-2025; 

2. In te stemmen met de 
opdrachtverlening, mandaat, volmacht 
en machtiging betreffende inburgering 
behorende bij de 
dienstverleningsovereenkomst; 

3. De verschuldigde bijdrage in 2020 (€ 
2.306) te betalen uit de zogenaamde 
‘Koolmeesmiddelen’ (fcl 6650002), de 
volgende jaren uit de te ontvangen 
uitvoeringskosten voor de wet 
inburgering. 
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2020-009314 
MO/gekamm 

Gehandicaptentoiletten TML Dommelstreek 
 
Wielervereniging TML Dommelstreek heeft 
sinds vorig jaar haar activiteiten op de 
wielerbaan uitgebreid met handbiken. Dit is 
een goede aanvulling op het sportaanbod voor 
mensen met een beperking in de gemeente 
Geldrop-Mierlo en de regio. Het ontbreken van 
een invalidetoilet in de kantine leidt er toe dat 
de aanwas van nieuwe handbikers tot nu toe 
beperkt is.  

Het college besluit: 
  
1. Eenmalig een subsidie te verlenen aan 

TML Dommelstreek voor de aanleg van 
een invalide toilet. 

2. Hiervoor een subsidie te verlenen van € 
7.500,-. 

3. Het bedrag van € 7.500,- te financieren 
uit het breedtesportbudget 
(75300007/38009). 

4. Aan TML Dommelstreek een 
inspanningsverplichting op te leggen om 
over twee jaar minimaal 15 handbikers 
in hun ledenbestand te hebben. 

   

2020-010873 
SA/lokraa 

beantwoording raadsvragen DGG staking 
subsidietender 2020 2023 
 
Op 5 mei 2020 heeft dhr. Frans Thijssen van 
de DGG vragen ingediend over de 
Raadsinformatiebrief ‘Staking subsidietender 
2020 2023’ van d.d. 30 april 2020.  

Het college besluit in te stemmen met de 
‘beantwoording vragen DGG staking 
subsidietender 2020 2023’ en deze te 
verspreiden onder de raadsleden.  

   

2020-010506 
SA/gekamm 

Raadsvragen Laco PvdA 
 
Van de PvdA ontvingen wij raadsvragen over 
de voortgang van het proces om te komen tot 
een overeenkomst met Laco. De 
beantwoording van deze vragen is bijgevoegd. 

Het college besluit in te stemmen met de 
beantwoording van de raadsvragen van de 
PvdA over het onderhandelingsproces met 
Laco. 

   

2020-010419 
SA/yvhuib 

Raadsinformatiebrief  
Onderzoek Platform TV 
 
In de raadsvergadering van 11 september 
2019 is de voortzetting van OnsPlatform TV 
besproken. 
Naar aanleiding van dit besluit is op 1 maart 
2020 een onderzoek gestart naar OnsPlatform 
TV en is een zoektocht gestart naar mogelijke 
alternatieven. Ten behoeve van dit onderzoek 
wordt de mening van de raad over community 
platformen gevraagd.          

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de 

raadsinformatiebrief over Platform TV. 
2 De raadsinformatiebrief via de griffie 

door te leiden naar de raadsfracties.  

   

2020-010854 
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 en/of een 
lening voor bedrijfskapitaal. De gemeente 

Het college besluit: 
  
1 Het bedrag ad € 1.943.887 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 de concept 
subsidiebeschikking. 

3 De raad hierover te informeren met de 
wekelijkse Corona nieuwsbrief 
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Geldrop-Mierlo krijgt voor de uitvoering van 
deze regeling een budget van in totaal € 
4.109.697, verdeeld over 3 tranches. De 
tijdelijke regeling wordt door Senzer 
uitgevoerd. 
Met 2 eerdere besluiten is de betaling van de 
eerste tranche en een deel van de tweede 
tranche gerealiseerd (op 31 maart en 8 mei 
2020). Tot een totaal van € 2.165.810. Met het 
onderhavige besluit en de bijgaande 
beschikking wordt € 1.943.887, aan Senzer 
toegekend. Dit is het resterende deel van het, 
aan Geldrop-Mierlo toegekende Tozo budget. 
De gemeenteraad kan hierover geïnformeerd 
worden met behulp van de wekelijkse 
“coronanieuwsbrief”.  

   

2020-011136 
SA/tolank 

Kloffie en Co afwijking bestemmingsplan 
en aanvraag structurele subsidie 
 
Stichting Kloffie en Co zet zich al zeven jaar in 
voor een duurzame ruilhandel in kinderkleding, 
die ook ten goede komt aan mensen met een 
kleinere portemonnee. De stichting wil haar 
dienstverlening en sociaalmaatschappelijke 
functie in Geldrop-Mierlo graag uitbreiden. Het 
bestuur ziet veel groeimogelijkheden voor het 
huidige bestand van 250 leden. Hiervoor is 
behoefte aan een vaste locatie, na meermaals 
verhuisd te zijn binnen de gemeente Geldrop-
Mierlo. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met een jaarlijkse 

(structurele) subsidie aan de stichting 
Kloffie en Co met een afbouwscenario. 

2 In te stemmen met de verhoging van 
deze subsidie met € 11.000,-- voor het 
jaar 2020, naast het eerder voor dit jaar 
toegekende bedrag van € 4.000,--. 

3 Dit subsidiebedrag te bekostigen uit het 
budget Gemeentelijke minimaregelingen 
á € 8.000,-- (FCL6630016) en het 
budget Wijkverenigingen á 3.000,-- 
(FCL6610028). 

4 In principe medewerking te verlenen aan 
de vestiging van Kloffie en Co op Vlier 
16 in een ruimte van 360 m2. 

   

2020-010761 
DI/masant 

MRE concept Programmajaarverslag 2019 
 
Het concept Jaarverslag 2019 van de 
Metropoolregio Eindhoven is ter informatie 
toegestuurd. De vaststelling is voorzien in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 
juli 2020. 

Het college neemt het Concept 
Programmajaarverslag 2019 van het MRE 
voor kennisgeving aan. 
  

   

2020-009808 
DI/jostri 

Beantwoording art.38 vragen DGG - 
2020.38.018 
 
Op 23 april 2020 zijn door Eric Ketelaars van 
de DGG artikel 38 vragen gesteld betreft het 
cameratoezicht in het centrum van Geldrop. 
In de bijlage vindt u de gestelde raadsvragen 
en de concept beantwoording.  

Het college besluit in te stemmen met 
beantwoording raadsvragen volgens bijlage. 

   

 "Keek op de week"  

   

 Sluiting  
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