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2020-011989 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 2 juni 2020 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2019-041473 
RU/roandr 

Bekrachtiging afwijzing verzoek om 
herziening bestemmingsplan 
woonwagenlocatie Rielseheideweg 
 
Op 5 februari 2020 is besloten de raad te 
vragen een eerder besluit om geen extra 
standplaats toe te kennen aan een bewoonster 
van de woonwagenlocatie Rielseheideweg 
formeel te laten bekrachtigen (in het kader van 
een formeel verzoek om herziening van het 
bestemmingsplan ‘Woonwagenlocatie 
Rielseheideweg’). Hierna kan het al ingediende 
bezwaarschrift alsnog worden voorgelegd aan 
de bezwaarschriftencommissie. Bij de 
behandeling in de raad zijn er enkele vragen / 
opmerkingen gesteld en is verzocht het 
raadsvoorstel aan te vullen en te verduidelijken. 
Dit heeft inmiddels plaatsgevonden en dit wordt 
nu opnieuw aan het college voorgelegd om 
door te leiden naar de raad. 

Het college besluit het raadsvoorstel vast 
te stellen en te agenderen voor de raad. 

   

2020-011404 
SA/gekamm 

Vervangen grondpotten Sporthal De Kievit 
 
Bij de voorbereidingen van de renovatie van de 
vloer van sporthal De Kievit is gebleken dat ook 
de grondpotten vervangen moeten worden. Wij 
willen daarom de grondpotten ook renoveren. 
Het benodigde extra budget hiervoor wordt 
vanuit het overschot van de 
onderhoudsbudgetten van 2019 van sporthal de 
Weijer betaald. 

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

de grondpotten van sporthal De Kievit. 
2. De kosten van het renoveren van de 

grondpotten te ramen op € 18.547,-. 
3. De extra middelen voor een bedrag 

van € 11.500,- te dekken vanuit de 
volgende posten: 

• Project 70129 div. verv. sporthal 
De Weijer afschr. termijn 20 jaar. 

• Project 70130 div. verv. sporthal 
De Weijer afschr. termijn 25 jaar.  

   

2020-012404 
SA/gekamm 

Voortgang sportbeleid 
 
In december 2018 heeft onze gemeenteraad 
een sportvisie vastgesteld. Hierin zijn een 

Het college besluit: 
  
1. “Voortgang sportbeleid” vast te stellen. 
2. “Voortgang sportbeleid” als RIB ter 
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aantal actiepunten opgenomen. Wij stellen u op 
de hoogte van de voortgang op deze 
actiepunten.  Ook zijn nieuwe actiepunten 
toegevoegd. De memo geeft de stand van 
zaken aan in mei 2020. 

kennisname toe te sturen aan de 
Sportraad en aan de gemeenteraad. 

3. In oktober 2020 een themabijeenkomst 
voor de raad te organiseren over het 
onderwerp Sport. 

   

2019-030437 
maboll 

Voortgangsrapportage Wijkontwikkeling 
Juni 2020 
 
Twee keer per jaren wordt het college 
geïnformeerd over de voortgang van het 
programma Wijkontwikkeling middels een 
voortgangsrapportage. 
De gemeenteraad ontvangt hierover vervolgens 
een Raadsinformatiebrief en de werkgroep 
Braakhuizen-Zuid krijgt dan een nieuwsbrief 
met betrekking tot de uitvoering van het 
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid. 
De afgelopen maanden stonden o.a. in het 
teken van de consequenties van het 
coronavirus, deze worden meegenomen in 
deze informatiestroom. 

Het college besluit: 
  
1 Kennis te nemen van de 

voortgangsrapportage Wijkontwikkeling 
d.d.juni 2020 

2 De Raad te informeren over de 
uitvoering van het 
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-
Zuid en het proces voor Skandia-Hulst 
middels bijgevoegde 
Raadsinformatiebrief. 

3 De werkgroep Braakhuizen-Zuid en 
bewoners van Braakhuizen-Zuid te 
informeren over de voortgang van het 
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-
Zuid middels bijgevoegde nieuwsbrief.  

   

2020-012578 
FIN/maruyt 

1e tussentijdse rapportage 2020 (na cie. AZ) 
 
De 1e tussentijdse rapportage 2020 is op 3 juni 
jl. behandeld in de commissie Algemene Zaken 
en heeft geleid tot mutaties ten opzichte van de 
versie die op 12 mei is besproken in het 
college. 
  
Verwijderd uit de rapportage: 
Het beschikbaar stellen van € 39.646,- voor het 
opstellen van een business case Plusteam. De 
compensatie van de loonkostenstijging ten laste 
van de post Onvoorzien blijft opgenomen, maar 
omdat het bedrag < € 25.000,- is dit verschoven 
van onderdeel A naar onderdeel B. 
  
Verwijderd uit de rapportage: 
Wijziging bestemming binnen de reserve 
Integraal Huisvestingsplan (IHP). 
Dit onderdeel wordt als een apart raadsvoorstel 
voorgelegd aan de raad. 
Daarnaast is er nog een mutatie doorgevoerd. 
De dekking van de indexering subsidies 2020 
voor Heppie (t)Huis en Zorgboog ten laste van 
de post Onvoorzien stond onterecht als 
structureel aangemerkt. Dekking ten laste van 
de post Onvoorzien is altijd incidenteel. Dit is 
gecorrigeerd. 

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met de overschrijdingen 

en onderbestedingen, zoals 
opgenomen bij onderdeel A en B en 
het kredietoverzicht. 

2. Hiertoe vast te stellen de 4e 
begrotingswijziging van 2020. 

   

2020-010453 
DI/kiwier 

Convenant, financiering en jaarverslag 
ondermijning 
 
De Taskforce-RIEC (Regionaal Informatie en 
Expertise Centrum Brabant-Zeeland is die de 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het ondertekenen 

van het ‘convenant bondgenootschap 
van gemeentelijke- en provinciale 
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overheid ondersteunt bij de aanpak van 
ondermijning heeft. Het doel van de 
samenwerking is de overheid en maatschappij 
weerbaarder te maken tegen ondermijning. De 
taskforce RIEC heeft aan gemeenten gevraagd 
om in te stemmen met de ondertekening van 
‘het convenant bondgenootschap van 
gemeentelijke- en provinciale overheden tegen 
ondermijning in Brabant – Zeeland ‘. Verder is 
vanuit dit kader gevraagd om een aanvullende 
financiële bijdrage. Tenslotte wordt het 
jaarverslag ondermijning van basisteam 
Dommelstroom ter kennisname aangeboden.  

overheden tegen ondermijning in 
Brabant – Zeeland; 

2 In te stemmen met een aanvullende 
bijdrage ten behoeve van de 
werkzaamheden van de Tasforce-
RIEC Brabant-Zeeland  met een 
jaarlijks bedrag van € 14.170,- 

3 Kennis te nemen van het jaarverslag 
ondermijning van het basisteam 
Dommelstroom 2019 

4 Het jaarverslag ondermijning openbaar 
te maken door middel van bijgevoegd 
persbericht 

5 In te stemmen met de 
raadsinformatiebrief waarin de raad 
wordt geïnformeerd over het 
convenant, de gewijzigde bijdrage aan 
het RIEC en het jaarverslag 
ondermijning 2019.  

   

2020-012561 
DI/bebrug 

Actualisatie aanwijzingsbesluit 
toezichthouders team Veiligheid en 
Leefbaarheid 
 
Op 1 juni 2020 mag in het kader van de 
versoepeling van de Coronamaatregelen de 
horeca weer onder voorwaarden open. De 
gemeente dient erop toe te zien en daar waar 
nodig te handhaven, dat de regels van de 
noodverordening worden nageleefd. Aangezien 
we dit niet volledig in eigen beheer kunnen, 
doen we een beroep op het beveiligingsbedrijf 
FeDa. Medewerkers moeten als onbezoldigd 
ambtenaar in dienst komen en moeten worden 
aangewezen als toezichthouder. 

Het college besluit: 
  
1 9 met name genoemde medewerkers 

van FeDa, Security Solutions uit 
Valkenswaard als onbezoldigde 
ambtenaren van de gemeente 
Geldrop-Mierlo aan te stellen; 

2 Deze 9 met name genoemde 
medewerkers als toezichthouder voor 
de naleving van de Noodverordening 
COVID-19 aan te wijzen; 

3 De 3 voertuigen van dit bedrijf van een 
parkeerontheffing, gedurende de tijd 
dat ze werkzaam zijn voor de 
gemeente, te voorzien. 

   

 "Keek op de week"  

   

 Sluiting  

 
 
 


