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2017-001059 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 10 januari 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  
 

   

2017-000967 
RU/Basave 

Regionale Adviescommissie Detailhandel (RACD) 
 
In het najaar van 2015 hebben de 9 gemeenteraden van 
het Stedelijk Gebied een subregionale detailhandelsnota 
vastgesteld. In deze nota is aangegeven dat er een 
Regionale Adviescommissie Detailhandel wordt 
opgericht. Er wordt een besluit gevraagd over het 
reglement. 
 

Het college besluit: 
 
1. Het Reglement Regionale 
Adviescommissie Detailhandel 
Stedelijk Gebied Eindhoven vast te 
stellen; 
2. De portefeuillehouder Economie 
te mandateren om een besluit te 
nemen namens het college in 
het portefeuillehoudersoverleg 
Werken SGE over de werving, 
selectie en benoeming van de 
leden van de RACD bij positief 
besluit van 80% of meer van de 
deelnemende portefeuillehouders. 

   

2016-027606 
RU/Hasant 

Werkafspraken met de Omgevingsdienst Zuidoost 
Brabant (ODZOB) voor het jaar 2017 
 
Nadat in 2013 de nieuwe Omgevingsdienst (ODZOB) 
operationeel is geworden, moeten wij jaarlijks concrete 
werkafspraken met hen maken in de vorm van een 
jaarlijks werkprogramma. Het voor 2017 opgestelde 
werkprogramma ligt nu aan u voor.  

Het college besluit in te stemmen 
met het werkprogramma 2017, met 
het voorbehoud dat voor wat 
betreft duurzaamheid deskundige 
inzet gegarandeerd blijft. 

   

2017-000817 
MO/Plriem 

Huisvestingsbijdrage Jeugdzorgaanbieders 
 
Aanbieders van Jeugdhulp met verblijf, kregen voorheen 
vanuit de provincie een subsidie voor het leveren van 
zorg en daarnaast een aanvullende subsidie voor 
huisvesting. Dit bedrag was niet meegenomen in de 
inkoop door gemeenten in 2015. Daarom hebben de 21 
gemeenten in Zuidoost Brabant toen besloten om deze 
middelen later alsnog ter beschikking te stellen. 17 
gemeenten van onze regio hebben dit voor 2016 
ook gedaan.  

Het college besluit: 
 
1. ln te stemmen met het 
beschikbaar stellen van  
€ 21.577,42 ten behoeve van de 
bijdrage aan de huisvesting van 
Bijzonder Jeugdwerk voor 2016; 
2. ln te stemmen met het 
beschikbaar stellen van                 
€ 72.801,32 ten behoeve van de 
bijdrage aan de huisvesting de 
Combinatie Jeugdzorg voor 2016. 

   

2016-011609 
MO/Anjuli 

Aanvraag subsidieverhoging door Stichting De Drie 
Harten 
 
Stichting De Drie Harten organiseert ieder jaar in Geldrop 

de Sinterklaasintocht, Koningsdag, Kerststal/ Ameezing 

Kerst en de Dodenherdenking. Voor deze 4 activiteiten 

ontvangt zij subsidie van de gemeente en pachtgelden van 

de voorjaarskermis.De stichting vraagt jaarlijks de 

vergunning aan voor de voorjaarskermis en verkoopt 

deze door aan een kermisexploitant. Het college heeft 

aangegeven dat het wenselijk is om te stoppen met de 

Het college besluit: 
 
1 . Voor de periode 2017-2020 een 
subsidieverhoging toe te kennen 
van € 3.150,- op jaarbasis voor de 
Sinterklaasintocht; 
2. Als voorwaarden te stellen dat 
het niveau van de Sinterklaas-
intocht verhoogd wordt en de 
jaarstukken van de stichting beter 
worden aangeleverd; 



voorjaarskermis. De stichting heeft hier geen moeite mee, 
mits de gemeente het gemis van pachtgelden 

compenseert, en heeft daarom een aanvullend 
subsidieverzoek ingediend. 

3. De subsidie ten laste te brengen 
van de post FCL 6560302 ECL 
42500 (subsidie De Drie Harten). 

   

2016-029829 
MO/Anjuli 

Subsidieregeling 2017-2020 en nadere regels/ 
beleidsregels 
 
Op 15 november 2016 is besloten om aan de raad de 
Algemene Subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017 ter 
vaststelling voor te leggen, en om direct daarna de 
Subsidieregeling 2017-2020 vast te stellen. De raad 
heeft op 19 december 2016 de Algemene 
subsidieverordening vastgesteld, zodat nu de 
Subsidieregeling 2017-2020 vastgesteld 
kan worden. Tevens dienen enkele nadere regels en 
beleidsregels, die op de oude Algemene 
subsidieverordening  waren gebaseerd, opnieuw 
vastgesteld te worden. 

Het college besluit het voorstel aan 
te houden en wil graag een 
ambtelijke mondelinge toelichting 
op de voorgestelde regeling in de 
eerstvolgende B&W-vergadering. 
 

   

2016-034677 
DD/Inmata 

Ondersteuning initiatief over afschaffing 
precariobelasting 
 
Wethouder Meuldijk van de gemeente Capelle aan den 
IJssel roept alle gemeenten in Nederland op zijn initiatief 
over de afschaffing van de precariobelasting te 
ondersteunen. Daarnaast vraagt hij de colleges zijn brief 
aan minister Plasterk mede te ondertekenen. 

Het college ondersteunt het 
initiatief niet, aangezien zij vindt 
dat hier een rol is weggelegd voor 
de VNG, zijnde de instantie die de 
belangen behartigt van de 
gemeenten. 
 

   

2016-031299 
OS/Jamans 

Evaluatie plan van aanpak beperking overlast en 
schade rondom jaarwisseling 2016 – 2017 
 
Samen met de politie wordt jaarlijks een plan van 
aanpak opgesteld om de overlast en schade rondom de 
jaarwisseling zoveel mogelijk te kunnen beperken en de 
jaarwisseling rustig en veilig te laten verlopen. Ook 
wordt er jaarlijks geëvalueerd over hoe de jaarwisseling 
is verlopen en of de voorgestelde maatregelen effect 
hebben gehad. 

Het college neemt de evaluatie ter 
kennisgeving aan. 
 
 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 17 januari 2017. 
 
Bestuurdersbijeenkomst evaluatie bestuurlijke 
samenwerking Metropoolregio Eindhoven op een ntb 
datum. 
Burgemeester Link en Wethouder Hoekman zullen tzt de 
bijeenkomst bijwonen.  

De representatielijst wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 
 

   

 Rondvraag  

 


