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 Besluitenlijst openbare collegevergadering d.d. 5 juli 2022 

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 5 juli 2022 

wordt conform vastgesteld. 
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 Adviesnota BTW kwestie 

In de overeenkomsten die tussen de gemeente en Laco zijn afgesloten is 

de gemeente er vanuit gegaan dat de financiële bijdrage van de gemeente 

vanuit BTW optiek gekwalificeerd kon worden als een onbelaste 

exploitatiesubsidie. De financiële bijdrage van de gemeente aan Laco is 

tot op heden hierdoor niet met BTW belast. Per 1 januari 2019 is de 

verruimde sportvrijstelling voor de omzetbelasting in werking getreden. 

Op grond van het huidige artikel 11, derde lid, Wet OB is deze vrijstelling 

alleen nog van toepassing op instellingen zonder winstoogmerk. Hier 

opvolgend heeft Laco 5 maart 2021 een verzoek tot vooroverleg 

ingediend bij de Inspecteur van de Belastingdienst. Er werd gevraagd om 

een bevestiging van de Belastingdienst dat de exploitatie van 

sportaccommodaties door de betreffende vennootschappen van Laco, 

waaronder Laco Geldrop BV, niet onder de vrijstelling ex artikel 11, eerste 

lid, onderdeel e, van de Wet op de omzetbelasting, valt. De 

Belastingdienst heeft in een brief van 4 april 2022 haar standpunt laten 

weten over het ingediende verzoek. 

 

Het college besluit akkoord te gaan met het betalen van een bedrag van  

€ 179.627,- aan Laco voor achterstallige BTW en alle toekomstige 

bijdragen aan Laco uit te betalen inclusief BTW en deze BTW te 

compenseren uit het BTW-compensatiefonds. 
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 Adviesnota geveltuintjes en boomspiegels 

Wij zien dat er steeds vaker verzoeken binnenkomen van inwoners die 

een gevel- of boomspiegeltuintje willen aanleggen. Omdat het op dit 

moment niet toegestaan is in onze gemeente een geveltuintje aan te 

leggen is het nodig om hiervoor beleid vast te stellen. Wij willen dit in 

eerste instantie doen via een pilotproject waarbij we een beperkt aantal 

gevel- en boomtuintjes toestaan. Zo kunnen we al doende onderzoeken 

wat wel en niet werkt. 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met een pilot voor gevel- en boomtuintjes 

2. Aan de pilot de regels in de bijlage te verbinden 

3. De overeenkomst voor het gebruik van het gevel- of boomtuintje vast 

te stellen 

4. De raad te informeren over de pilot via bijgevoegde 

raadsinformatiebrief 
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 Raadsinformatiebrief  financiële quick-scan verplaatsing MTV naar 

Oudvensestraat 

Bij het vaststellen van de Structuurvisie Oudvensestraat is door de 

wethouder toegezegd een financiële quick-scan uit te voeren naar de 

mogelijke verplaatsing van MTV naar Oudvensestraat. Deze is afgerond, 

waardoor deze informatie in de vorm van een raadsinformatiebrief naar 

de raad kan worden gestuurd. Tijdens de behandeling van de RIB in het 

college is ambtelijke ondersteuning aanwezig om onderwerpen toe te 

lichten, omdat er meerdere onderwerpen rondom sportpark 

Oudvensestraat actueel zijn. 

Het college besluit: 

1. een verplaatsing van MTV nu niet door te zetten, maar in het 

ruimtegebruik voor sportpark Oudvensestraat rekening te houden 

met een toekomstige verplaatsing van MTV; 

2. akkoord te gaan met de bijgevoegde raadsinformatiebrief; 

3. deze door te geleiden naar de gemeenteraad 
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 Adviesnota beslissing op bezwaar – lastgeving onder dwangsom 

Al gedurende zeer lange tijd leidt een burenruzie tot een groot aantal 

juridische procedures. Geschillen blijven zich voortslepen waarbij het 

college zich telkenmale tussen de beide buren geplaatst ziet. Een van 

deze geschillen betreft een bezwaarprocedure ten gevolge van een naar 

aanleiding van een verzoek om handhaving, genomen besluit waarin 



 

wordt opgetreden tegen een bijenhouderij. Tegen dit besluit is bezwaar 

gemaakt. Met deze adviesnota wordt, rekening houdende met alles wat 

tussen partijen over dit onderwerp buiten de bezwaarprocedure om is 

gewisseld, een beslissing op het bezwaar genomen. 

 

Het college besluit: 

1. Het bezwaarschrift tegen het besluit van 7 januari 2021 (het opleggen 

van een lastgeving onder dwangsom wegens het exploiteren van een 

bijenhouderij en het daarvoor aanwezig hebben van bijenkasten/korven 

en stellages/constructies) ontvankelijk, gedeeltelijk ongegrond en 

gedeeltelijk gegrond (voor zover wordt opgekomen tegen 

besluitonderdeel I.d) te verklaren; 

2. Aan bezwaarmaker overeenkomstig artikel 7:15 Awb een 

tegemoetkoming van de in bewaar gemaakte proceskosten ter hoogte 

van twee punten met wegingsfactor 1, zijnde in totaliteit 1.082 EUR toe te 

kennen; 

3. In heroverweging het primaire besluit van 7 januari 2021 te wijzigen in 

die zin dat handhavend zal worden opgetreden indien wordt vastgesteld 

dat 

a. er sprake is van op het perceel meer dan 20 bijenkasten in 

hobbymatige vorm aanwezig zijn; 

b. zónder dat daarbij onderscheid wordt gemaakt tussen volle of lege 

bijenkasten; 

c. de grootte van een individuele korf wordt gemaximeerd op de tijdens 

de controle van 26 april 2022 aangetroffen grootste bijenkas; 

d. de aanwezige lage stellage van steigerpijpen verplaatst dient worden 

naar een locatie met een woonbestemming. 

4. In te stemmen met de bijgaande concept-beslissing op bezwaar. 
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 Adviesnota Toevoeging Crisishulp aan DVO21 

De huidige Dienstverlenings-en 

Samenwerkingsovereenkomst(DVO)‘Regionale Inkoop Jeugdhulp’ 

Zuidoost –Brabant’ (verder: DVO21) is eind 2021 geactualiseerd en loopt 

van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. DeDVO21is 

ondertekend door 21 regiogemeenten. Door middel van deze DVO21 zijn 

op de schaal van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant afspraken 

gemaakt over de voorwaarden waaronder de inkooporganisatie van de 

gemeente Eindhoven de inkoop verzorgt voor de regiogemeenten. Het 

betreft hier uitsluitend vormen van dienstverlening die gerelateerd zijn 

aan het stelsel van jeugdbescherming, jeugdreclassering en aan de 

aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en waarvan de 

(jeugd)wet stelt dat die op de schaal van jeugdzorgregio’s georganiseerd 



 

worden. In 2021 is er een aanbesteding opgestart voor de inkoop van 

crisishulp bestaande uit drie percelen, namelijk Coördinatiefunctie 

Crisishulp, Ambulante Crisishulp en Crisishulp Verblijf. De twee 

inkoopregio’s Samen voor Jeugd en Een 10 voor de Jeugd trekken hierin 

gezamenlijk op, maar anders dan bij de jeugdhulptaken zoals 

opgenomen in de DVO21 is er aanvankelijk voor gekozen om niet de 

gemeente Eindhoven als aanbestedende dienst aan te wijzen en hierover 

dan ook niets op te nemen in de geactualiseerde DVO21. In december 

2021 is als gevolg van ingediende bezwarendoor een aantal aanbieders 

de aanbesteding Crisishulp opgeschort. Deze aanbesteding heeft in de 

eerste helft van 2022 een doorstart gemaakt en wordt vóór 1 juli 2022 

afgerond. Gedurende het proces van deze aanbesteding zijn een aantal 

vraagstukken naar voren gekomen, die om een oplossing vragen door 

aan de DVO21 een aantal toevoegingen te doen. Het gaat dan over de 

gezamenlijke aanbesteding van de coördinatiefunctie Crisishulp, de 

gezamenlijke financiering door en verdeling tussen de 21 gemeenten van 

de kosten hiervoor, en de inrichting en uitvoering van gezamenlijk 

contractmanagement op de coördinatiefunctie Crisishulp. Ook ligt er een 

vraagstuk ten aanzien van de gezamenlijke financiering door 21 

gemeenten van de gegarandeerde crisisbedden 

(beschikbaarheidsfinanciering Crisishulp verblijf). Een regionaal 

samengestelde ambtelijke voorbereidingsgroep heeft de opdracht op zich 

genomen om met een voorstel te komen voor deze aanvullingen op de 

DVO21 2022-2023. 

 

Het college besluit: 

1.In te stemmen met de bijgevoegd addendum (bijlage 1) en bijlage 2 aan 

de DVO21, waarmee: 

a.de coördinatiefunctie crisishulp wordt toegevoegd aan het rijtje 

jeugdhulp dat regionaal wordt ingekocht; 

b.en de financiering van bijbehorende kosten te laten lopen via de 

gemeente Eindhoven, conform de verdeelsleutel van de DVO21 met 

ingang van 1 januari 2022 door te belasten naar de 21 gemeenten. Voor 

de gemeente Geldrop-Mierlo gaat het om €354,-meerkosten, waarvan de 

financiering van een vergelijkbaar bedrag in 2021 op basis het 

werkplan21 voor de Jeugd via de gemeente Veldhoven verliep. 

2.In te stemmen met het beleggen van contractmanagement voor de 

coördinatiefunctie bij de gemeente Eindhoven (inkooporganisatie) en 

hierop het overzicht van kosten inkooporganisatie en de individuele 

bijdrage van de regiogemeenten (bijlage 3) aan te passen. Voor de 

gemeente Geldrop-Mierlo betreft het een ophoging ten opzichte van de 

eerdere begroting 2022 van €383,-. 



 

3.In te stemmen met het, voor de per 1 juli 2022 bij jeugdhulpaanbieders 

ingekochte gegarandeerde crisisbedden (beschikbaarheidsfinanciering 

Crisishulp Verblijf), opnemen van de financiering door en verrekening 

tussen de 21 gemeenten in de DVO21, middels toevoeging van bijlage 4, 

waarbij de gemeente Eindhoven de eventuele bevoorschotting en 

eindafrekening namens de 21 gemeenten aan de betreffende aanbieders 

kan voldoen. 

4.In te stemmen met de noodzakelijke aanvulling van de 

mandaatverlening aan het college van burgemeester en wethouders van 

de gemeente Eindhoven met de Coördinatiefunctie Crisishulp, conform 

bijgevoegd concept gemeenteblad. 
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 Aanpassing bepaling onderhoudsovereenkomst Lidl 

Op 25 mei 2022 heeft het college ingestemd met de 

onderhoudsovereenkomst van het plantsoen bij de Lidl te Geldrop. Deze 

onderhoudsovereenkomst dient echter op één punt gewijzigd te worden. 

De bepaling inzake de herinrichting en inboet dient verwijderd te worden. 

De kosten voor herinrichting en inboet zijn al meegenomen in de kosten 

die zijn opgenomen in artikel 3 van de overeenkomst. De bepaling onder 

artikel 5.5. voegt om deze reden niets toe aan de overeenkomst en dient 

daarom verwijderd te worden. 

 

Het college besluit in te stemmen met het verwijderen van bepaling 5.5 

uit de onderhoudsovereenkomst. 
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 Adviesnota verzoek om ontheffing afsluiting Heiderschoor 

Aanvrager heeft ontheffing aangevraagd om ondanks de gesloten 

verklaring toch gebruik te mogen maken van de Heiderschoor. Ter 

onderbouwing heeft hij een overeenkomst overlegd uit het jaar 2000, 

gesloten met de voormalige gemeente Mierlo. De overeenkomst geeft 

aanleiding aan te nemen dat aanvrager ontheffing kan krijgen om 

gemotoriseerd over de Heiderschoor te rijden. 

 

Het college besluit: 

1. Aanvrager ontheffing te verlenen van de geslotenverklaring 

Heiderschoor; 

2. Aanvrager een pasje te verstrekken om de slagboom die de 

Heiderschoor feitelijk afsluit te kunnen openen; 

3. Met aanvrager de standaard overeenkomst te sluiten voor het 

verkrijgen van het pasje. 
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 Adviesnota RIB Jeugdhulp Xtra 

Jeugdhulp Xtra heeft op 8 juli 2022 een faillissementsaanvraag gedaan. 

Jeugdhulp Xtra heeft sinds het eerste kwartaal van 2020 te maken met 

een negatief resultaat en een afnemende liquiditeit. Jeugdhulp Xtra heeft 

besloten dat er een een groot continuïteitsrisico is voor de organisatie en 

een aanvraag tot faillissement gedaan. Op dit moment ontvangen in de 

regio ‘Een 10 voor de Jeugd’ ruim 100 cliënten zorg via Jeugdhulp Xtra. 

De gemeentelijke toegang (gaat in samenwerking met Jeugdhulp Xtra) op 

zoek naar nieuwe gepaste plekken voor deze gezinnen waar dat 

noodzakelijk is. 

 

Het college besluit akkoord te gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief 

en deze te versturen naar de gemeenteraad. 
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 Overzicht representatie college vanaf 12 juli 2022 

Het overzicht representatie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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 Uitnodigingen te bespreken in collegevergadering d.d. 12 juli 2022 

De uitnodigingen worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

 


