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2018-013811 
OS/Anfran 

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W 
op 8 mei 2018 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2018-004923 
MO/henijs 

Aanvraag Stichting De Eenbes 
huisvestingsvoorziening spoedprocedure 
basisschool St. Jozef 
 
Stichting De Eenbes heeft een aanvraag 
huisvestingsvoorziening ingediend op basis van de 
spoedprocedure voor basisschool St. Jozef. In deze 
adviesnota wordt op de afhandeling van deze 
aanvraag ingegaan 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de aanvraag 

huisvestingsvoorziening 
spoedprocedure voor basisschool 
St. Jozef; 

2. De kosten van de 
herstelwerkzaamheden van 
€10.793,74 (inclusief BTW) ten 
laste te brengen van de post 
Overige kosten bijzonder onderwijs 
(FCL 6420100/ ECL 34399). 

   

2018-012908 
MO/niraai 

ANWB Automaatje 
 
ANWB AutoMaatje is een vervoersdienst van 
inwoners voor inwoners. Inwoners met een 
vervoersbehoefte kunnen een beroep doen op 
vrijwilligers. Mede vanwege de positieve geluiden in 
onze buurgemeenten (Son en Breugel en Helmond) 
is bekeken of het project AutoMaatje ook binnen 
Geldrop-Mierlo geïntroduceerd kan worden. 

Het college besluit: 
 
1. Akkoord te gaan met het invoeren 

van de vervoersdienst ANWB 
AutoMaatje in Geldrop-Mierlo; 

2. De coördinatie van ANWB 
AutoMaatje te beleggen bij de LEV 
groep; 

3. Akkoord te gaan met de 
“combinatie” variant voor de 
uitvoering van de coördinatie; 

4. De kosten van de coördinatie te 
dekken uit de post Wmo algemeen 
FCL 6.670.006. 

   

2016-026542 
MO/gekamm 

Vervangen kunstgras voetbalvelden sportpark 
“De Kievit” 
 
Op 10 april 2017 heeft de gemeenteraad besloten 
om de toplagen van de kunstgrasvoetbalvelden te 
vervangen. De reden hiervoor was de aanwezigheid 
van rubbergranulaat in de bestaande 
kunstgrasvelden. In de zomer van 2018 willen wij 
twee velden op sportpark “De Kievit” in Geldrop 
aanpakken. Deze opdracht is aanbesteed. Firma 
Topgrass BV uit Sint-Oedenrode heeft deze 
aanbesteding gewonnen. Omdat het bedrag groter is 
dan € 500.000, - dient het college hiervoor de 
opdracht te verlenen. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het gunnen van 

bestek 2018-12, vervangen 
kunstgras voetbalvelden sportpark 
“De Kievit” te Geldrop aan 
aannemingsbedrijf Topgrass BV 
gevestigd in Sint-Oedenrode. 

2. Dat de kosten van het project € 
511.400, - (excl. BTW) bedragen. 

3. Dat de kosten worden opgevangen 
binnen de begroting 2018. 
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2018-014235 
OS/samoon 

Jaarrekeningen 4GR 
 
In overeenstemming met de afspraken van de 
beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4GR hebben 
de Algemeen Besturen en Dagelijkse Besturen van 
de Metropoolregio Eindhoven, GGD-Brabant 
Zuidoost, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (4GR) de 
(voorlopige) jaarrekening 2017 vóór 15 april 2018 
aangeleverd. De Dienst Dommelvallei heeft de 
jaarrekening 2017 en de 2e begrotingswijziging 2018 
aangeleverd. De 2e begrotingswijziging 2018 is 
beoordeeld en geeft geen aanleiding tot het indienen 
van een zienswijze. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 

raadsinformatiebrief. 
2. De gemeenteraad voor te stellen 

geen zienswijze in te dienen ten 
aanzien van de 2e 
begrotingswijziging 2018 van de 
Dienst Dommelvallei. 

   

2018-013045 
POI/miwout 

Archiefverordening van de gemeente Geldrop-
Mierlo 2018 
 
Volgens artikel 30 van de Archiefwet 1995 zijn 
gemeenten verplicht een archiefverordening vast te 
stellen. De vigerende archiefverordening van de 
gemeente Geldrop-Mierlo is niet actueel en voldoet 
slechts gedeeltelijk aan de huidige wettelijke eisen. In 
de verordening wordt de zorg voor alle niet-
overgedragen archiefbescheiden bij het college van 
burgemeester en wethouders belegd. Het college 
legt hiervoor jaarlijks verantwoording af aan de raad. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de 

Archiefverordening van de 
gemeente Geldrop-Mierlo 2018; 

2. De Archiefverordening van de 
gemeente Geldrop-Mierlo 2018 ter 
vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad, conform het 
raadsvoorstel. 

   

 "Keek op de week"  

   

2018-014528 
OS/Anfran 

Overzicht representatie college vanaf 15 mei 2018 Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2018-014528 
OS/Anfran 

Uitnodigingen te bespreken in B&W vergadering 
d.d. 15 mei 2018 

 

   

 Sluiting  

   

 


