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2020-012933 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College 
van B&W op 16 juni 2020 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2020-009518 
MO/gekamm 

Aanleg Parkeerterrein Golfbaan Riel 
 
Golfclub Riel vraagt al enkele jaren om een 
adequate parkeervoorziening. Momenteel 
wordt gebruik gemaakt van een 
braakliggend stuk bouwgrond grenzen aan 
het parkeerterrein van sportpark 
Bronzenwei. Dit perceel is verkocht en zal 
binnenkort worden bebouwd. Met de koper 
zijn met betrekking tot het parkeren ook 
afspraken gemaakt. Daarom is het nu 
noodzakelijk om bij de golfbaan een 
nieuwe parkeervoorziening aan te leggen. 

Het college besluit: 
1 In te stemmen met het voornemen tot 

aanleggen van een parkeervoorziening bij 
Golfclub Riel met dien verstande dat wordt 
afgewacht tot de raad het budget toekent 
bij de begrotingsbehandeling en uitvoering 
daarna plaatsvindt. 

2 Deze parkeerplaats te realiseren op de 
bestaande retentievoorziening, conform 
bijgaand schetsontwerp d.d. 08-04-2020. 

3 De kosten van aanleg te ramen op een 
bedrag van € 250.000,-. 

4 Deze kosten worden opgevoerd in het 
komend activiteitenplan als onderdeel van 
de meerjarenbegroting 2021-2024, in 
jaarschijf 2021. 

   

2018-013267 
SA/henijs 

Nieuwbouw Strabrecht College - 
woningbouwontwikkeling 
 
In de besluitvorming met betrekking tot de 
nieuwbouw van het Strabrecht College is 
besloten om als dekking voor het afboeken 
van de boekwaarde van het hoofdgebouw 
(€ 1,9 miljoen) de opbrengsten van de 
woningbouwontwikkeling op het terrein van 
het Strabrecht College in te zetten. 
In de afgelopen periode zijn verschillende 
scenario’s onderzocht hoe voldaan kan 
worden aan de financiële opdracht van de 
gemeenteraad. 
In bijgevoegd raadsvoorstel wordt 
ingegaan op deze scenario’s en wordt 
melding gemaakt van het besluit in de 
commissie Algemene Zaken van 3 juni 
2020 om het wijzigen van de 
bestemmingsreserve middels een 
raadsvoorstel te laten plaatsvinden. 

Het college besluit: 
1  In te stemmen met het beschikbaar stellen 

van een bijdrage van € 160.000,-- aan het 
Strabrecht College voor aanbouw 
gymzalen als gevolg van gewijzigde 
planopzet woningbouwontwikkeling op het 
terrein van het Strabrecht College; 

2  De bijdrage van € 160.000,-- ten laste te 
brengen van de grondexploitatie.  
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2020-013651 
SA/tolank 

Ondersteuning GGD preventieve 
aanpak sociaal domein Geldrop-Mierlo 
 
In de visie en strategie Persoonlijk, Dichtbij 
en Verbonden is bepaald dat gemeente 
Geldrop-Mierlo structureel wil investeren in 
preventie. Daaraan is de actie verbonden 
dat er vanaf het jaar 2020 periodiek een 
integraal preventieplan wordt opgesteld en 
uitgevoerd in samenwerking met onze 
partners. Het gevolg van deze integrale 
aanpak is dat wij niet meer investeren in 
losse preventieve activiteiten zonder 
goede afstemming en onderbouwing. 
De GGD heeft de effectieve aanpak 
‘preventie loont’ ontwikkeld in 
buurgemeente Someren en deze expertise 
willen wij graag naar Geldrop-Mierlo halen 
omdat dit aansluit bij de uitgangspunten en 
actie uit de visie en strategie Persoonlijk, 
Dichtbij en Verbonden. Er wordt dan ook 
voorgesteld om akkoord te gaan met de 
voorliggende offerte van de GGD. 

Het college besluit: 
1 In te stemmen met bijgevoegde offerte van 

de GGD Brabant-Zuidoost ter 
ondersteuning van de preventieve aanpak 
sociaal domein Geldrop-Mierlo. 

2 In te stemmen met vaststelling van de 
toegevoegde subsidie aan GGD Brabant-
Zuidoost á € 6.321,25,-- voor het jaar 2020. 

3 De subsidie te bekostigen uit het budget 
Collectieve Maatschappelijke 
Dienstverlening  (FCL6610014/ECL43600). 

   

2020-013572 
hekeij 

Reglement van Orde voor 
vergaderingen en werkzaamheden 
college 
 
Ingevolge artikel 52 Gemeentewet stelt het 
college een reglement van orde voor zijn 
vergaderingen en andere werkzaamheden 
vast. Onder werkzaamheden wordt blijkens 
de memorie van toelichting bij de nieuwe 
Gemeentewet onder meer verstaan de 
bekendmaking van besluiten. Ook 
bijvoorbeeld de onderlinge vervanging 
tussen de wethouders behoort daartoe.  

Het college besluit: 
1 Het Reglement van Orde voor 

vergaderingen en werkzaamheden college 
vast te stellen. 

2 Het Reglement van Orde toe te zenden aan 
de raad. 

   

2020-013569 
SA/lenoyo 

Tijdelijke Overbruggingsregeling 
Zelfstandig Ondernemers (TOZO) 4e 
tranche 
 
Om de gevolgen van de Coronacrisis te 
beperken geeft het kabinet uitvoering aan 
een noodpakket banen en economie. Eén 
van deze maatregelen betreft de tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandige 
ondernemers (TOZO). Deze regeling geeft 
zelfstandige ondernemers die door de 
uitbraak van het Coronavirus in financiële 
problemen zijn geraakt, de mogelijkheid 
een tegemoetkoming aan te vragen en/of 
een lening voor bedrijfskapitaal. 
De Tozo gold voor een periode van 3 
maanden, tot 1 juni 2020. Op 20 mei 2020 
heeft het kabinet besloten tot een 
verlenging van het noodpakket banen en 
economie (de 4e tranche) tot 1 oktober 

Het college besluit: 
1 Het bedrag ad € 1.027.425,-, dat de 

gemeente van het Rijk als voorschot 
ontvangt ten behoeve van de TOZO 4e 
tranche, direct en volledig over te hevelen 
naar uitvoeringsorganisatie Senzer. 

2 Dit bedrag naar Senzer over te hevelen 
middels bijgevoegde concept 
subsidiebeschikking. 

3 De raad hierover te informeren met de 
wekelijkse Corona nieuwsbrief. 
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2020. 
De gemeente Geldrop-Mierlo krijgt voor de 
uitvoering van de 4e tranche van de 
regeling een budget van € 1.027.425. Voor 
de eerste 3 tranches werd € 4.109.697 
uitgekeerd; met deze 4e tranche komt het 
totaalbudget voor de Tozo uitvoering op € 
5.137.122. 
De Tozo wordt door Senzer uitgevoerd. De 
gemeente Geldrop-Mierlo moet zich eind 
2020 verantwoorden voor de werkelijke 
uitgaven van de Tozo door middel van het 
systeem van Single Information Single 
audit (SiSa) . 
Met het onderhavige besluit en de 
bijgaande beschikking wordt het totaal 
bedrag van de 4e tranche € 1.027.425 aan 
Senzer toegekend. 
Zoals ook bij de vorige Tozo toekenningen 
aan Senzer het geval was, kan de 
gemeenteraad over dit besluit 
geïnformeerd worden met behulp van de 
“coronanieuwsbrief”.  

   

2019-007635 
SA/feabee 

Vervanging AEDs Mierlo 
 
Dit voorstel is een vervolg van de 
raadsinformatiebrief van 19 februari 2109 
betreffende de vervanging van AED’s in 
Mierlo. Een Automatische Externe 
Defibrillator (AED) is een draagbaar 
apparaat dat het hartritme weer kan 
herstellen bij een hartstilstand. 
In de raadsinformatiebrief is toegezegd 
samen met de EHBO – Mierlo te 
onderzoeken in hoeverre er mogelijkheden 
zijn om bedrijven/sponsors te vinden die 
een AED willen adopteren en de kosten 
van aanschaf voor hun rekening nemen. 
Mocht uit het onderzoek blijken dat dit niet 
(volledig) mogelijk is, dan is toegezegd dat 
gemeente Geldrop – Mierlo een voorstel 
voor krediet doet voor de dan nog 
benodigde investering. 
De uitkomst van het onderzoek is dat er in 
Mierlo helaas geen sponsoren zijn 
gevonden om een AED te adopteren en de 
kosten van aanschaf voor hun rekening te 
nemen. Daarom wordt er hierbij een 
voorstel gedaan om de benodigde 
openbare AED’s aan te schaffen door de 
gemeente Geldrop-Mierlo. 
Na een zowel inhoudelijke als financiële 
afweging is het advies om de ‘Heartsine 
Samaritan’ aan te schaffen. Het gaat om 
de aanschaf van negen AED’s waarvan de 
totale kosten neerkomen op een bedrag 
van: € 8.328,69. 

Het college besluit: 
1 In te stemmen met de aanschaf van negen 

‘Heartsine Samaritan’ AED’s. 
2 In te stemmen met een financiële bijdrage 

van € 8.328,69 te dekken uit openbare 
gezondheid (FCL 6710000 / ECL 43600. 
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2020-013093 
DI/anheuv 

Aankoop steekwerend vest ter 
bescherming van de BOA’s 
 
Landelijk gezien krijgen ambtenaren 
(BOA’s maken hiervan onderdeel uit) 
steeds vaker te maken met agressie. Een 
BOA handelt in eerste instantie altijd de-
escalerend, echter gevaarlijke situaties 
kunnen niet altijd worden voorkomen. 
Binnen Geldrop-Mierlo zien we nog geen 
stijging van het aantal geweldsincidenten 
tegen de BOA’s en andere 
toezichthouders. De BOA’s merken aan de 
reacties van sommige burgers wel dat de 
maatschappij verhardt. 

Het college besluit in te stemmen met de 
aankoop van vijf steekwerende vesten ter 
bescherming van de BOA’s bij fysiek geweld op 
straat. 

   

 "Keek op de week"  

   

 Sluiting  

   

 
 
 


