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2019-022160 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College 
van B&W op 21 mei 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2019-017700 
MO/hiende 

Subsidieaanvraag Stichting Muzikaal 
Mierlo voor het organiseren van 
muzikaal festival Pitpop in Mierlo 
 
Stichting Muzikaal Mierlo organiseert 
jaarlijks het popfestival Pitpop op het 
Molenplein in Mierlo. Het festival is gratis 
toegankelijk en open voor alle inwoners 
van Mierlo, Geldrop en omstreken. Het 
tweedaags evenement spreekt 
verschillende doelgroepen aan door op 
vrijdagavond een meezingfestijn te 
organiseren voor kinderen en op 
zaterdagavond een feestavond te houden 
voor de 18+ -doelgroep. De stichting wil dit 
festival jaarlijks blijven organiseren en 
heeft daarom een structurele subsidie 
aangevraagd. 

Het college besluit: 
  
1 Een structurele subsidie te verlenen van  

€ 7.140,-- per jaar voor de jaren 2019 en 
2020; 

2 Dit bedrag ten laste te brengen van de  
post Culturele Verenigingen 
(FCL6530005/ECL43800). 

   

2019-019476 
MO/hiende 

Structurele subsidie (2019-2020) 
Speciale Dansschool Samen Zijn 
 
Speciale Dansschool Samen Zijn 
organiseert danslessen voor personen  
met een verstandelijke beperking mogelijk 
in combinatie met een lichamelijke of 
zintuiglijke beperking. Ook organiseren zij 
verschillende feestavonden, 
diplomadansen en deelnames aan het NK 
G-klasse. Op 15 april ontvingen wij een 
subsidieaanvraag van Speciale 
Dansschool Samen Zijn voor de jaren 
2019 en 2020. 

Het college besluit: 
  
1 De subsidieaanvraag toe te kennen en in 

de jaren 2019 en 2020 € 1.500,-- subsidie 
te verlenen; 

2 Dit bedrag ten laste te brengen van de  
post Sportverenigingen 
(FCL6510000/ECL38009). 
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2019-020001 
MO/hiende 

Incidentele subsidieaanvragen Stichting 
Liberty Loop en Heemkundevereniging 
Myerle voor het organiseren van 
activiteiten omtrent Bevrijdingsfeer 
 
In het kader van 75 jaar bevrijding worden 
in het najaar van 2019 verschillende 
activiteiten georganiseerd om de bevrijding 
te vieren en te herdenken. Twee partijen 
(Heemkundevereniging Myerle en 
Bevrijdingsfeer) zetten zich in voor de 
organisatie van deze activiteiten. 
Het college heeft op 12 maart 2019 
besloten om eens in de vijf jaar groter uit  
te pakken voor wat betreft de herdenking 
van de bevrijding. Het college heeft hierin 
besloten een budget van € 30.000,-- ter 
beschikking te stellen voor deze 
activiteiten.  

Het college besluit: 
  
1 Heemkundevereniging Myerle een 

eenmalige subsidie toe te kennen van  
€ 7.915,-- voor het onthullen van een 
herdenkingsplaquette voor 
burgerslachtoffers uit de Tweede 
Wereldoorlog; 

2 Stichting Liberty Loop en haar partners  
een eenmalige subsidie toe te kennen van 
€ 22.085,-- voor het organiseren van 
activiteiten omtrent Bevrijdingsfeer; 

3 Dit bedrag van € 30.000 te dekken uit de 
post Onvoorzien en Stelposten 
(FCL6080001); 

4 Het logo van de gemeente Geldrop-Mierlo 
niet te laten gebruiken op promotie-
materiaal. 

   

2019-020012 
MO/hiende 

Subsidieaanvraag Mierlo-Artistique 
voor het organiseren van een 
kunstmarkt 
 
Stichting Mierlo-Artistique organiseert 
jaarlijks een zomerse markt rondom de H. 
Lucia kerk in Mierlo met muziek, kunst, 
theater en nijverheid. Toegang is vrij 
toegankelijk en het evenement is gericht 
op de inwoners van gemeente Geldrop-
Mierlo. Op 24 april ontvingen wij een 
subsidieaanvraag (voor de jaren 2019-
2020) van Stichting Mierlo-Artistique voor 
het jaarlijks organiseren van deze kunst- 
en creativiteitsmarkt. 

Het college besluit: 
1 De subsidieaanvraag toe te kennen en in 

de jaren 2019 en 2020 € 3.780,-- subsidie 
te verlenen; 

2 Dit bedrag ten laste te brengen van de  
post Culturele verenigingen 
(FCL6530005/ECL43800). 

   

2019-021790 
MO/niraai 

Pilot uniform hulpaanbod bij scheiding 
 
In complexe scheidingssituaties is een 
integrale benadering en overdracht van 
informatie tussen alle betrokken partijen 
zeer belangrijk. Om dit te waarborgen 
wordt voorgesteld om in samenwerking 
met de rechtbank een pilot te draaien, 
waarbij de rechter bij complexe 
scheidingssituaties direct kan 
doorverwijzen naar gerichte hulp en 
ondersteuning voor zowel de ouders als  
de kinderen. Het beroep op specialistische 
jeugdhulp, doordat echtscheidingssituaties 
escaleren, kan hierdoor verminderen.  
Door de juiste voorwaarden vast te leggen 
wordt bovendien geborgd dat alle partijen 
(CMD/PlusTeam, aanbieders, ouders, 
kinderen, rechter) goed op de hoogte zijn 
en de passende ondersteuning tijdig kan 
starten.  

Het college besluit in te stemmen met  
deelname door de gemeente Geldrop-Mierlo 
aan de pilot ‘Uniform hulpaanbod bij scheiding’ 
tot en met 31 december 2019. 
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2018-009671 
MO/anwijn 

Exploitatie en beheer sociaal 
maatschappelijk en cultureel centrum 
Hofdael ongewijzigd 
 
Per 1 oktober 2016 is het beheer en de 
exploitatie van het sociaal maatschappelijk 
en cultureel centrum Hofdael 
overgedragen van de gemeente Geldrop-
Mierlo naar Stichting Centrum Hofdael.  
De stichting vraagt een bedrag van  
€ 350.000 exclusief BTW beschikbaar te 
stellen voor het aanpassen van de 
multifunctionele zaal, opdat zij voldoende 
inkomsten kan genereren om – conform  
de in 2016 gemaakte afspraken – te 
kunnen volstaan met een gemeentelijke 
subsidie van € 109.449 in 2021. De 
stichting heeft haar jaarrekening over  
2018 ingediend. De jaarrekening laat, 
ondanks een gemeentelijke subsidie van 
€ 235.462, een negatief exploitatie-
resultaat zien van € 119.824. Ook heeft zij 
een herijkt bedrijfsplan ingediend dat 
vergezeld gaat van een meerjaren-
begroting. Ook voor de jaren 2019 tot en 
met 2023 raamt de stichting negatieve 
resultaten ondanks de gemeentelijke 
subsidies. 

Het college gaat de Raad voorstellen: 
 
1 In te stemmen met de aanpassing van de 

multifunctionele zaal van het centrum 
Hofdael; 

2  Hiervoor een bedrag van € 350.000 
exclusief BTW beschikbaar te stellen. 

3  In te stemmen met het vermeerderen van 
de jaarlijkse exploitatiesubsidies tot en  

 met 2023; 
4  Voor het jaar 2019 een bedrag van 
  € 81.790 beschikbaar te stellen;  
5  De hogere exploitatiesubsidies voor de 

jaren 2020 t/m 2023 mee te nemen bij de 
opstelling van de meerjarenbegroting  

 2020-2023; 
6  Stichting Centrum Hofdael op de hoogte te 

stellen van uw besluit. 

   

2019-022782 
OS/hekeij 

Mandaat en volmachtverlening 
verwerkersovereenkomsten Dienst 
Dommelvallei 
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) 
in werking getreden. Omdat overtredingen 
van de AVG tot zeer hoge boetes kunnen 
leiden is het van belang dat de bepalingen 
in de AVG in acht worden genomen. 
Ingevolge de AVG dient met elke 
verwerker een verwerkersovereenkomst  
te worden afgesloten waarin afspraken 
worden vastgelegd over de uitvoering van 
de verwerking van persoonsgegevens. 
Teneinde op efficiënte wijze te komen tot 
de vereiste verwerkersovereenkomsten, 
ligt het in de rede om de aan het college 
toekomende bevoegdheid te mandateren 
aan de hoofden van de afdelingen waar  
de met derden aangegane hoofd-
overeenkomsten berusten. 

Het college besluit: 
  
1 Aan de directeur en de afdelingshoofden 

van de Dienst Dommelvallei mandaat te 
verlenen om te besluiten met verwerkers  

 in de zin van de AVG verwerkers-
overeenkomsten aan te gaan, waarbij 
verlening van ondermandaat als bedoeld in 
artikel 10:9 Awb wordt uitgesloten; 

2 De burgemeester voor te stellen akkoord te 
gaan met volmachtverlening aan de 
directeur en de afdelingshoofden om 
bovengenoemde overeenkomsten te 
ondertekenen; 

3 Het mandaatbesluit bekend te maken 
ingevolge artikel 3:42 Awb. 
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2019-023715 
irekuip 

Bestuurlijke reactie op het 
Rekenkameronderzoek 
Informatiebeveiliging en privacy 
Gemeente Geldrop-Mierlo 
 
De rekenkamer van Geldrop-Mierlo heeft 
een onderzoek laten uitvoeren: 
“Informatiebeveiliging en privacy 
Gemeente Geldrop-Mierlo”. Hierop is een 
bestuurlijke reactie voorbereid. Het college 
wordt verzocht in te stemmen met deze 
reactie.  

Het college besluit in te stemmen met de 
bestuurlijke reactie op het 
rekenkameronderzoek.  

   

2019-023228 
OS/jaalde 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 28 mei 2019 

Het overzicht uitnodigingen wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2019-023228 
OS/jaalde 

Overzicht representatie college vanaf 28 
mei 2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 "Keek op de week"  

   

 Sluiting  

   

 


