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2019-021119 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 14 mei 2019 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld. 

   

2019-021203 
RU/jujent 

Steunen motie Daken voor zonne-energie bij 
VNG 
 
Binnen de huidige salderingsregeling voor 
zonnepanelen op daken is het niet aantrekkelijk 
om meer energie op te wekken dan verbruikt 
wordt, waardoor vaak niet het gehele dak benut 
wordt. De gemeente Veldhoven heeft een motie 
geschreven waarin de minister gevraagd wordt 
om het in een nieuwe regeling aantrekkelijker te 
maken dakoppervlakken maximaal te benutten. 
Ook wordt hem gevraagd zo snel mogelijk meer 
duidelijkheid te geven. 

Het college besluit kennis te nemen van 
de concept-motie Daken voor zonne-
energie en deze motie te steunen. 
  

   

2019-017892 
RU/rikrie 

Aanbesteding productie-installatie groengas 
en toetreding tot een vennootschap door 
Cure 
 
Door het DB Cure is bijgevoegde brief gezonden 
naar de drie gemeenteraden die deelnemen in 
Cure. De brief geeft informatie over de stand 
van zaken m.b.t. de aanbesteding van de 
productie-installatie voor groengas en de daarbij 
noodzakelijke deelname in een vennootschap. 
Wij vinden het niet juist dat het in feite aan de 
raden wordt overgelaten of men dit wil 
bespreken in een vergadering. Daarom willen wij 
dit voorstel bespreken in de commissie J&D en 
in de raad. Behandeling in de raad na de 
zomervakantie is vanwege de grote tijdsdruk 
niet mogelijk. In dat geval is er te weinig tijd voor 
de bouw en in exploitatie nemen van de 
installatie waardoor de SDE-subsidie op losse 
schroeven komt te staan. 

Het college besluit om het raadsvoorstel 
met bijlagen voor te leggen aan de 
commissie J&D en aan de raad. 

   

2019-021077 
MO/hiende 

Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2018 
 
Gemeenten zijn volgens de Wet kinderopvang 
(Wko) verantwoordelijk voor het toezicht op en 
de handhaving van de kwaliteit van 
kinderopvangvoorzieningen. De gemeente legt 

Het college gaat akkoord met de 
Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 
2018. 
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over de uitvoering van haar taken jaarlijks 
verantwoording af aan de gemeenteraad en de 
Inspectie van het Onderwijs. De 
Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2018 
stemt positief, op alle punten voldoet de 
gemeente aan de criteria. 

   

2019-012447 
MO/gekamm 

Vervangen hoofdveld Hockey Geldrop 
 
In het activiteitenplan 2019 wordt rekening 
gehouden met de renovatie van het huidige 
zandingestrooide kunstgrashockeyveld 1 en de 
daarbij behorende veldafrastering, dug-outs en 
ballenvangers. Hockey Geldrop wil graag een 
waterveld realiseren. 

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

Hockey Geldrop om een waterveld ter 
vervanging van veld 1 op sportpark 
Bronzenwei aan te leggen. 

2. In te stemmen met het verhogen van 
het begrote budget van € 310.000,- 
voor de vervanging van het hoofdveld 
van Hockey Geldrop tot een bedrag 
van € 405.000,- vanwege stijgende 
bouwkosten en ten behoeve van het 
aanleggen van een fundering met e-
layer. 

3. Deze budgetverhoging via de 
Kadernota aan de raad voor te leggen. 

4. Met Hockey Geldrop afspraken te 
maken over de financiering van de 
meerkosten die de aanleg van een 
waterveld met zich meebrengt. 
Gemeente Geldrop-Mierlo betaalt dus 
maximaal € 405.000,-. Het meerdere 
komt voor rekening van Hockey 
Geldrop. 

   

2019-016647 
POI/miwout 

Voortgangsrapportage verbeterplan archief- 
en informatiebeheer 2018-2020 
 
In 2017 hebben de gemeenten Geldrop-Mierlo, 
Nuenen en Son en Breugel, en Dienst 
Dommelvallei het eigen verslag archief- en 
informatiebeheer vastgesteld. De 
verbeterpunten uit deze verslagen hebben de 
basis gevormd voor het gezamenlijk 
Verbeterplan archief- en informatiebeheer 2018-
2020. Met deze voortgangsrapportage geven we 
inzicht in de voortgang van de uitvoering van de 
punten uit het verbeterplan.  

Het college besluit: 
 
1 De Voortgangsrapportage 

verbeterplan archief- en 
informatiebeheer 2018-2020 vast te 
stellen voor zover deze betrekking 
heeft op de gemeente Geldrop-Mierlo; 

2 De gemeenteraad over de 
Voorgangsrapportage verbeterplan 
archief- en informatiebeheer 2018-
2020 te informeren met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief; 

3 Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant te informeren over de 
Voorgangsrapportage verbeterplan 
archief- en informatiebeheer 2018-
2020 met bijgevoegde brief. 

   

2019-022160 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 21 mei 2019 

 
 

   

2019-022160 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 21 mei 
2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 
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 "Keek op de week"  

   

 Sluiting  

   

 


