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2020-012537 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 9 juni 2020 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2020-012875 
RU/frrave 

Herinrichting Hofstraat-Heuvel {gedeeltelijk) 
 
Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van 
de Hofstraat en De Meent, alsmede het 
doortrekken van de ventweg vanuit het terrein 
Achter de Kerk naar De Meent, heeft begin 2019 
voor een ieder ter inzage gelegen ten behoeve 
van de reguliere inspraakprocedure. Daarop is 
een fors aantal reacties gekomen welke vooral 
voor de herinrichting van De Meent aanleiding is 
geweest voor een heroverweging. Bovendien 
werd in deze periode de eerste aanzet gemaakt 
voor een actualisatie van de centrumvisie, welk 
uiteindelijk op 16 december 2019 door de raad 
werd vastgesteld. 
In dit advies wordt onder meer voorgesteld om 
het definitieve ontwerp voor de herinrichting van 
de Hofstraat en Heuvel vast te stellen zodat de 
uitvoering daarvan in dit najaar kan 
plaatsvinden.  

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met het definitief 

ontwerp voor de herinrichting 
Hofstraat - Heuvel (gedeeltelijk), d.d. 
26 mei 2020; 

2 Op dit moment af te zien van een 
herinrichting van de ventweg 
Mierloseweg en De Meent; 

3 Voor wat betreft de aanleg van de 
ventweg  en de herinrichting van de 
Meent, het traject later geheel 
opnieuw te starten inclusief 
inwonersparticipatie 

4 In te stemmen met de 
raadsinformatiebrief en deze door te 
sturen aan de raad. 

  

   

2018-026626 
RU/jowaar 

Vaststellen definitieve subsidie 
Ondernemersfonds 2019 
 
Conform de Subsidieverordening 
Ondernemersfonds hebben Stichting 
Centrummanagement Geldrop en Stichting 
Centrum- en Lintenmanagement Mierlo een 
verzoek ingediend tot vaststelling definitieve 
subsidie Ondernemersfonds 2019. 

Het college besluit: 
  
1 De definitieve subsidie 

Ondernemersfonds 2019 aan 
Stichting Centrummanagement 
Geldrop vast te stellen op € 
96.746,36. 

2 De definitieve subsidie 
Ondernemersfonds 2019 aan 
Stichting Centrum- en 
Lintenmanagement Mierlo vast te 
stellen op € 38.538,24. 

   

2020-011104 
SA/niraai 

Plan van aanpak Motie Subsidiebeleid Sociaal 
Domein 
 
In de raadsvergadering van 11 november 2019 is 
een motie aangenomen om het project herijking 
subsidiebeleid stop te zetten. In de motie zijn drie 
opdrachten gegeven aan het college: 

Het college besluit in te stemmen met het 
Plan van aanpak Motie Subsidiebeleid 
Sociaal Domein. 
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1. Het project herijking subsidie verordening te 
stoppen en de kleine subsidie ontvangers 
(<50.000 per jaar) te berichten dat de subsidie 
voorwaarden ongewijzigd blijven en hun subsidie 
de komende 4 jaar gelijk blijft aan het niveau van 
2019. 
2. In het kader van de Taskforce Sociaal Domein 
de inzet van subsidie bij de professionele 
organisaties te betrekken bij de herijking sociaal 
domein 
3. Als onderdeel van de herijkte 
subsidieovereenkomst met de professionele 
organisaties op te nemen dat zij jaarlijks aan de 
raad presenteren op welke wijze en in welke 
mate zij de afgesproken doelen hebben behaald 
en hoe zij de verleende subsidie hebben ingezet 
om deze doelen te bereiken.  

   

2020-012833 
SA/niraai 

Verlenging financiële continuïteit 
zorgaanbieders 
 
In het kader van de financiële continuïteit voor 
aanbieders Jeugdhulp en Wmo heeft u op 28 
april 2020 een aantal besluiten genomen: 
• De financiering van de omzet van aanbieders 
Wmo en Jeugd door te zetten tot het niveau van 
voor de crisis, en wel voor de periode van 1 
maart jl. tot 1 juni 2020. Deze omzetgarantie 
wordt vormgegeven op de wijze als aangegeven 
in de landelijke uitwerking die door VNG op 16 
april 2020 is gepubliceerd. 
• Hiervoor ruimte te bieden rondom de 
contractuele verantwoordingseisen in de periode 
1 maart jl. tot 1 juni 2020. 
• Uitgezonderd van de omzetgarantie zijn de 
volgende vormen van zorg: Landelijk ingekochte 
zorg (LTA), Jeugdbescherming- en reclassering 
(JB/JR), Jeugdzorg+, diagnostiek en behandeling 
van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED), zorg 
die wordt verleend door zogenoemde variant-B-
jeugdhulpaanbieders en vervoer. 
• Uitgezonderd zijn tevens de gecontracteerde 
aanbieders die op 13 maart 2020 geen lopende 
indicaties meer hebben. 
Op 20 mei 2020 maakten VWS en de VNG 
bekend de omzetgarantie te verlengen tot 1 juli 
2020, waarna deze wordt stopgezet. Dit voorstel 
betreft de verlenging van deze eerder genomen 
besluiten met één maand tot 1 juli 2020. 

Het college besluit: 
 
1. De financiering van de omzet van 

aanbieders Wmo en Jeugd te 
verlengen, onder dezelfde 
voorwaarden zoals eerder besloten, 
voor de periode van 1 juni jl. tot 1 juli 
2020. 

2. Aan de verlenging de voorwaarde te 
verbinden dat een beroep op de 
omzetgarantieregeling tot uiterlijk 1 
augustus 2020 ingediend kan worden 
en dat de gemiste omzet voor 15 
september 2020 wordt gefactureerd. 

3. Dat voor de voorzieningen 
huishoudelijke ondersteuning en 
individuele begeleiding (Wmo en 
Jeugdwet) na 1 juli 2020 geen 
alternatieve inzet meer gepleegd 
wordt die declarabel is. 

   

2020-012855 
DI/stmeul 

Raadinformatiebrief voortgang Intensivering 
Toezicht Veehouderijen 
 
In 2018 is Brabant breed het project Intensivering 
Toezicht veehouderijen gestart ter ondersteuning 
van de Transitie veehouderij. Op grond van dit 
project worden in drie jaar tijd alle veehouderijen 
op relevante provinciale en gemeentelijke 

Het college besluit met de 
raadsinformatiebrief de raad te 
informeren over: 

1 Doel van het project; 
2 Resultaten tot nu toe; 
3 Naleefgedrag; 
4 Beleidsinformatie; 
5 De voortgang van het project. 
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regelgeving in het kader van de milieu- en 
natuurwetten gecontroleerd. 

  

   

2019-019976 
DI/masant 

Agenda van de DB vergadering van de Dienst 
Dommelvallei van 23 juni 2020 
 
De vergaderstukken van het Dagelijks Bestuur 
van de Dienst Dommelvallei worden in de 
collegevergadering voorafgaand aan het overleg 
besproken. 

Het college neemt de memo ter 
voorbereiding van DB Dienst 
Dommelvallei ter kennisgeving aan. 

   

 "Keek op de week"  

   

 Sluiting  

   

 
 
 


