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  Aanwezig: de heer M. Jeucken, Loco-burgemeester en wethouder, de heer H. van de Laar, wethouder, 
de heer R. van Otterdijk, wethouder, de heer P. Looijmans, wethouder, de heer N.J.H. 
Scheltens, gemeentesecretaris, mevrouw D Schmalschläger, Burgemeester 

    

 
  Datum: 3 juni 2019 
 
 

2019-023228 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 28 mei 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld. 

   

2019-017044 
MO/erdirk 

Pilot theater in de wijk 
In samenwerking met Kunstkwartier en een 
theatermaker is het idee ontstaan om via een 
theatervoorstelling in de wijk te proberen om 
saamhorigheid en sociale cohesie in de wijk te 
bevorderen met cultuur als middel. Door scenes 
in de buitenlucht in de wijk te organiseren 
kunnen verhalen en mensen uit de wijk mooi in 
beeld gebracht worden. We willen graag een 
pilot starten met theater in de wijk, om te kijken 
of dit een geschikte manier is om mensen te 
mobiliseren in de wijk.   

Het college besluit: 
1. Akkoord te gaan met het bijgevoegde 
 plan van aanpak voor de pilot Theater 
 in de wijk Zesgehuchten; 
2. Akkoord te gaan met een investering 
 van € 7.000,-- voor de kosten van het 
 project uit het budget ‘wijkgericht 
 werken’. 

   

2019-021480 
MO/hiende 

Subsidieaanvraag Wijkvereniging 
Braakhuizen-Noord 2019-2020 
Wijkvereniging Braakhuizen-Noord is een 
nieuwe vereniging die zich vanaf het voorjaar 
2019 in gaat zetten voor de wijk Braakhuizen-
Noord. De wijkvereniging komt maandelijks 
bijeen om te vergaderen. Ze organiseren 
Burendag, Buitenspeeldag, deelname aan NL-
doet en maandelijks een jeugd-disco. 

Het college besluit: 
1. Een structurele subsidie te verlenen 

van € 1.890,-- per jaar voor de jaren 
2019 en 2020; 

2. Dit bedrag ten laste te brengen van de 
post Wijkverenigingen 
(FCL6610028/ECL43800). 

   

2019-015375 
MO/gekamm 

Deelnemen uniek sporten 
In onze sportvisie hebben wij bepaald dat wij 
een inclusieve gemeente willen zijn, waar wij 
sport voor iedereen willen aanbieden. Hierbij 
willen wij meer focus leggen op de 
gehandicaptensport. Daarom willen wij 
aansluiten bij het project Uniek Sporten. 
  

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het deelnemen aan 

het project Uniek Sporten; 
2. Hierbij aan te sluiten bij het cluster van 

gemeentes rondom de gemeente 
Eindhoven; 

3.  De kosten van € 4.417,50 per jaar te 
voldoen vanuit het budget voor 
breedtesport; 

4.  7 uren per week aan inzet 
buurtsportcoaches beschikbaar te 
stellen aan het project Uniek Sporten. 
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2019-022608 
MO/niraai 

Regionaal plan van aanpak 
Doordecentralisatie Beschermd wonen en 
Maatschappelijke opvang 
Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 
wordt op dit moment georganiseerd vanuit 
centrumgemeente Eindhoven. Gemeente 
Eindhoven organiseert dat voor in totaal 15 
gemeenten waaronder de gemeente Geldrop-
Mierlo. Vanaf 1 januari 2021 komt deze 
constructie te vervallen. Iedere gemeente wordt 
zelf verantwoordelijk en ontvangt vanuit het Rijk 
daarvoor budget. We noemen dit de 
doordecentralisatie Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke opvang. Om deze 
doordecentralisatie in goede banen te leiden, is 
een plan van aanpak opgesteld. In het plan 
staat onder andere een regionale visie, 
inhoudelijke ontwikkelingen, de plannen rondom 
regionale samenwerking en een planning om te 
komen tot het verdelen van middelen en risico’s. 

Het college besluit: 
1. Het regionale plan van aanpak 

“Doordecentralisatie Beschermd 
Wonen en Maatschappelijke Opvang” 
vast te stellen; 

2. € 6.000,-- beschikbaar te stellen voor 
de inhuur van een projectleider; 

3. De kosten voor de projectleider te 
dekken uit de post Openbare 
Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), 
FCL/ECL 6.681.001/43600u. 

   

2019-012756 
OS/magofe 

Bezwaren wegslepen aanhangwagens en 
caravan 
Bij besluiten van 30 januari 2019 heeft u 
bestuursdwang toegepast en twee 
aanhangwagens en een caravan weggesleept. 
Tegen deze besluiten zijn door de eigenaar van 
deze voertuigen tijdig bezwaarschriften 
ingediend. Op basis van deze adviesnota kan 
op deze bezwaarschriften worden beslist.  

Het college besluit de bezwaren 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en 
de bestreden besluiten in stand te laten. 

   

2019-021306 
RU/jujent 

Oprichting interne taskforce Duurzaamheid 
Een van de speerpunten van de Nota 
duurzaamheid Geldrop-Mierlo 2016-2019 is het 
verduurzamen van de gemeentelijke 
organisatie. Het oprichten van een interne 
taskforce duurzaamheid draagt hier aan bij. De 
rol van de taskforce is het vergroten van de 
bewustwording binnen de organisatie over het 
onderwerp duurzaamheid en het integraal, 
portefeuille overstijgend meedenken over 
duurzaamheid binnen de organisatie. 

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

de interne taskforce duurzaamheid 
voor een periode tot 1 januari 2022; 

2. In te stemmen met het vrijmaken van 
deelnemende medewerkers voor 8 uur 
in de maand gedurende de looptijd van 
de taskforce; 

3. Te committeren aan de interne 
taskforce duurzaamheid en de ideeën 
over duurzaamheid die hieruit 
voortkomen. 

   

2018-031143 
RU/ieover 

Aanleg rotonde Santheuvel - Heer van 
Scherpenzeelweg 
Op 30 oktober 2018 is het voorlopig ontwerp 
voor de aanleg van de rotonde op de kruising 
Santheuvel – Heer van Scherpenzeelweg 
vastgesteld. Inmiddels is een inspraakprocedure 
doorlopen. Er zijn hierin enkele reacties 
ontvangen, maar deze hebben niet geleid tot 
wijzigingen op het ontwerp. In het nu 
voorliggende voorstel stellen wij voor de reacties 
op de ingekomen zienswijzen en het definitieve 
ontwerp voor de aanleg van de rotonde vast te 

Het college besluit: 
1. De inspraaknotitie vast te stellen; 
2. Het definitieve ontwerp rotonde 

Santheuvel – Heer van 
Scherpenzeelweg – Heer de 
Heuschweg vast te stellen; 

3. Het operationeel plan onderhoud 
wegen 2018-2019 te wijzigen; 

4. De dekking van de jaarlijkse 
afschrijvingslasten van het 
reconstructiekrediet, conform de 
uitvoeringsparagraaf van de 
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stellen. Vervolgens kan er gestart worden met 
de procedure voor het verkeersbesluit en de 
bestekvoorbereiding. 

structuurvisie, voor 50% ten laste van 
het fonds bovenwijkse voorzieningen 
te brengen; 

5. In de eerste tussentijdse rapportage 
 2019 de financiële verwerking en 
 overschrijding mee te nemen. 

   

2019-019944 
FIN/maruyt 

Kadernota 2020-2023 
De kadernota is een eerste voorbereiding op de 
volgende begroting. Zoals uit de kadernota blijkt, 
zullen er beleidskeuzes gemaakt moeten 
worden om de meerjarenbegroting 2020-2023 
structureel sluitend vast te kunnen stellen. 

Het college besluit: 
1. om de kadernota 2020-2023 vast te 
 stellen. 
2.  Het raadsvoorstel vast te stellen. 

   

2019-018097 
FIN/rostad 

Jaarrekening 2018 
De jaarrekening 2018 is inmiddels gecontroleerd 
door de accountant en kan samen met het 
concept raadsvoorstel en het 
accountantsverslag 2018 (komt aan het eind 
van de dag op 29 mei beschikbaar en wordt 
maandag 3 juni voor de collegevergadering met 
de wethouder Financiën en de secretaris 
besproken) aan de gemeenteraad ter 
vaststelling worden aangeboden.   

Het college besluit akkoord te gaan met 
het bijgevoegde concept raadsvoorstel en 
dit samen met de jaarstukken 2018 en het 
accountantsverslag 2018 aan de 
gemeenteraad ter vaststelling aan te 
bieden. 

   

2019-024630 
OS/Jaalde 

Uitnodigingenlijst d.d. 3 juni 2019 
 

De uitnodigingenlijst wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2019-024630 
OS/Jaalde 

Representatielijst vanaf 3 juni 2019 
 

Het representatieoverzicht wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 "Keek op de week"  

   

 Sluiting  

   

 


