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2020-010938 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 19 mei 2020 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2020-006752 
RU/westru 

Ensia BAGBGTBOR 2019 
 
De gemeente is wettelijk verplicht om jaarlijks 
voor de Basisadministratie Gebouwen 
(BAG),   Basisadministratie Grootschalige 
Topografie (BGT) en de Basisregistratie 
Ondergrond (BRO) een zelfcontrole in te vullen. 
Deze zelfcontroles zijn uitgevoerd en getoetst 
door de Eenduidige Normatiek Single Information 
Audit (ENSIA). Hiervan zijn 
verantwoordingsrapportages opgesteld.  

Het college besluit in te stemmen met de 
verantwoordingsrapportages BGT, BAG en 
BRO over het jaar 2019. 

   

2020-008743 
RU/roscha 

Raadsinformatiebrief Speelruimteplan 
 
Op 28 oktober 2019 is door de gemeenteraad het 
speelruimteplan vastgesteld. Toegezegd is om de 
gemeenteraad in een later stadium nader te 
informeren over de verdere aanpak. Daartoe is 
een plan van aanpak opgesteld, waarlangs het 
speelruimteplan verder zal worden uitgewerkt. 
Door middel van een raadsinformatiebrief wordt 
de gemeenteraad hiervan op de hoogte gebracht. 

Het college besluit in te stemmen met de 
raadsinformatiebrief over het 
speelruimteplan. 

   

2020-010287 
SA/niraai 

Samenwerking 10 voor de jeugd 
 
De gemeente Helmond, de gemeenten Deurne, 
Someren, Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek 
(hierna: Peelgemeenten) en de gemeenten 
Nuenen, Son en Beugel, Waalre en Geldrop-
Mierlo (hierna: Dommelvallei+) vormen vanaf de 
zomer van 2018 met 10 gemeenten een nieuwe 
inkoopregio binnen de jeugdzorgregio Zuidoost 
Brabant. De managers Sociaal Domein en 
wethouders jeugd van de 10 gemeenten hebben 
daarbij de intentie uitgesproken om gedurende 
het jaar 2019 te onderzoeken hoe de nieuwe 
inkoopsamenwerking formeel vormgegeven kan 
worden. Dit heeft geleid tot bijgaande 
samenwerkingsovereenkomst en begroting. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de 

samenwerkingsovereenkomst ‘Een 10 
voor de Jeugd’. 

2 In te stemmen met de begroting voor 
2020, 10 voor de jeugd, en akkoord te 
gaan met de totale financiële bijdrage 
namens de 10 gemeenten van  € 
56.639,47 waarvan voor Geldrop-
Mierlo   48.704,-- (conform bijlage 2 
tabel 1 van pagina 3). 

3 Een bedrag van in totaal € 154.160,53 
te dekken uit de eerder voor het 
werkplan 21 Voor de Jeugd 
gereserveerde middelen 
(conform bijlage 2 tabel 5 pagina 7).  

4 Deze kosten te dekken uit de 
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begrotingspost FCL/ECL 
6.672.011/38043u. 

5 Wethouder Van Otterdijk te 
mandateren voor het ondertekenen 
van de samenwerkingsovereenkomst. 

6 Raadsinformatiebrief vast te stellen en 
deze te verzenden naar de 
gemeenteraad 

   

2020-009692 
MO/hiende 

Subsidieaanvraag van Evention Inc voor het 
organiseren van Christmas Castle in 
december 
 
Invention Inc tovert Kasteel Geldrop om tot 
Christmas Castle: het verblijf van de Kerstman en 
zijn vrouw wanneer zij in Nederland zijn voor 
Kerst. Verschillende ruimtes worden omgetoverd 
tot vertrekken van de Kerstman. Zo is er de 
keuken van de Kerstvrouw, de werkplaats van de 
elven en de postkamer waar alle brieven van de 
kinderen binnen komen. Bezoekers krijgen een 
rondleiding en kunnen op de foto met de 
Kerstman. Afgelopen jaar was de eerste editie. Bij 
de voorverkoop bleek het al zo’n groot succes dat 
het kasteel niet één, maar twee dagen open ging 
voor publiek. 
Ook in 2020 wil Invention Inc weer de Christmas 
Castle organiseren. Daarvoor hebben zij in april 
een subsidieaanvraag ingediend.  

Het college besluit: 
  
1 De subsidieaanvraag toe te kennen en 

€ 7.140,-- subsidie te verlenen, onder 
voorbehoud dat de maatregelen van 
het kabinet toestaan dat evenementen 
met een vergunnings- of meldplicht 
door mogen gaan. 

2 Dit bedrag ten laste te brengen van de 
post Incidentele subsidies (FCL 
6610025/ECL43800U). 

   

 "Keek op de week"  

   

 Sluiting  

   

 
 
 


