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2018-014528 
OS/Anfran 

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W 
op 15 mei 2018 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2018-014882 
RU/phwout 

Collegevoorstel herinrichting Slachthuisstraat 
 
In het activiteitenplan is de uitvoering van de 
herinrichting en rioolvervanging van de 
Slachthuisstraat voor de jaarschijf 2018 
opgenomen.Thans is een voorlopig ontwerp (VO) voor 
een herinrichting zover uitgewerkt dat deze de 
inspraakprocedure kan doorlopen. Afhankelijk van de 
ingediende zienswijzen, zullen we het VO nog 
aanpassen en een definitief ontwerp (DO) ter 
vaststelling voorleggen. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het voorlopig 

ontwerp voor de herinrichting van 
de Slachthuisstraat, d.d. 04-04-
2018; 

2. De inspraakprocedure te starten 
voor de beoogde herinrichting. 

   

2018-013974 
MO/niraai 

Subsidieaanvragen zorginfrastructuurgelden 2018 
 
Drie zorgaanbieders hebben voor het jaar 2018 een 
subsidie aangevraagd, zodat zij hun bestaande 
diensten in Geldrop-Mierlo kunnen blijven aanbieden. 
De reden dat hiervoor subsidie wordt aangevraagd, is 
dat de landelijke zorginfrastructuurgelden zijn 
weggevallen. In de septembercirculaire 2017 is 
hiervoor door het Rijk voor 2018 een bedrag van € 
27,8 miljoen toegevoegd aan de integratie-uitkering 
sociaal domein. 

Het college besluit: 
 
1 De subsidieaanvragen voor 2018 

goed te keuren. 
2 De hoogte van de subsidies naar 

rato vast te stellen met een 
totaalbedrag van € 37.894. 

3 Deze kosten uit de ophoging van 
de integratie-uitkering sociaal 
domein te dekken. 

   

2018-014255 
MO/lenoyo 

zienswijze 1e concept ondernemingsplan 2019 en 
meerjarenbegroting Senzer  
 
12 april 2018 heeft de Gemeenschappelijke Regeling 
Atlant De Peel (Senzer) het 1e concept 
ondernemingsplan 2019 met meerjarenbegroting aan 
de deelnemende gemeenten van de GR aangeboden. 
Op dit plan is een zienswijzeprocedure van 
toepassing. In de bijgaande zienswijze wordt het 
voorgestelde beleid van Senzer in grote lijn 
onderschreven, maar wordt een nadere concretisering 
en (financiële-) onderbouwing nog gemist. Ook de 
meerjarenbegroting is, hoewel positief, onvoldoende 
up to date om een oordeel over te kunnen geven. 

Het college besluit: 
 
1 Kennis te nemen van het 1e 

concept Ondernemingsplan 2019 
en de meerjarenbegroting. 

2 In te stemmen met de zienswijze 
“1e concept-ondernemingsplan 
2019 en meerjarenbegroting” en 
deze middels bijgevoegd 
raadsvoorstel aan de raad voor te 
leggen. 

   

 "Keek op de week"  
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2018-015274 
OS/Anfran 

Overzicht representatie college vanaf 22 mei 2018 
 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2018-015274 
OS/Anfran 

Uitnodigingenlijst te bespreken in B&W 
vergadering d.d. 22 mei 2018 

 

   

 Sluiting  

   

 


