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2018-019435 
OS/Anfran 

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W 
op 19 juni 2018 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld. 

   

2018-017723 
RU/midijk 

Huurovereenkomst Stichting beheer en 
exploitatie gemeenschapshuis Zesgehuchten 
 
De voormalige huurder van het pand aan Papenvoort 
1 te Geldrop heeft de huurovereenkomst opgezegd 
en hierdoor werd het pand niet meer verhuurd vanaf 
1 januari 2018. Op 1 mei 2018 is er een nieuwe 
Stichting opgericht onder de naam Stichting beheer 
en exploitatie gemeenschapshuis Zesgehuchten. 
Deze Stichting wil het pand gaan huren per 1 juli 
2018. Wij willen ze in staat stellen om hier op een 
verantwoorde manier aan te beginnen. 

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met de 

huurovereenkomst voor Stichting 
beheer en exploitatie 
gemeenschapshuis Zesgehuchten 
voor het pand aan Papenvoort 1 te 
Geldrop met een ingangsdatum van 
1 juli 2018. 

2 In te stemmen met de bruikleen-
overeenkomst voor het achterterrein. 

3 De subsidie die is toegekend aan de 
vorige beheerstichting (Stichting 
gemeenschapshuis Zesgehuchten) 
over de periode    01-07-2018 t/m 
31-12-2020, beschikbaar te stellen 
aan de Stichting beheer en 
exploitatie gemeenschapshuis 
Zesgehuchten. 

4 Een tijdelijke extra 
exploitatiesubsidie in te stellen over 
de periode 2018-2019 ad         € 
7.500,-, zodat de Stichting de 
exploitatie kan afstemmen op de 
nieuwe situatie van het 
gemeenschapshuis en deze kosten 
te dekken uit de post ‘incidentele 
subsidies’ FCL 6670104. 

5 De inhuur van de heer John Hendrix 
verlengen met een periode van 3 
maanden, ter ondersteuning van het 
nieuwe bestuur, de kosten ad +/- € 
6.000,- vooralsnog te dekken uit FCL 
6670204. 

   

2018-020918 
RU/Edmaas 

Onderzoek naar gasloos gemeentehuis 
 
In het recent aangehouden kernakkoord zijn 11 
hoofdpunten aan de horizon gezet  waarvoor 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van onderzoek 

naar een gasloos gemeentehuis; 
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iedereen is uitgenodigd om deze ambities concreet 
met het college te realiseren en de weg daar naar toe 
samen vorm te geven. In het punt energietransitie is 
onder lijn 2 concreet voor “Gasloos wonen en 
bouwen” een actieve aanpak benoemd. Letterlijk 
staat omschreven: “De gemeente geeft hierbij het 
goede voorbeeld voor het gemeentehuis en 
sporthallen gasloos te maken.” 

2. Tot het alsnog gasloos maken van 
het kantoorgedeelte van het 
gemeentehuis; 

3. Hiertoe een krediet vast te stellen 
van € 840.000,00 exclusief btw; 

4. De dekking op te nemen in de op te 
stellen meerjaren 
programmabegroting 2019-2022. 

   

2018-019185 
PU/lohomb 

Aanwijzingsprocedure Vossenhol Heuvel 90 
 
In het kader van het aanwijzingstraject van het pand 
’t Vossenhol, Heuvel 90 in Geldrop is een 
redengevende omschrijving opgesteld. De 
gemeentelijke erfgoedcommissie adviseert positief 
over de aanwijzing als gemeentelijk monument. In 
verband met de ontwikkelingen voor het pand en 
omliggende perceel is het van belang dat er 
duidelijkheid komt over het al dan niet aanwijzen van 
het pand als gemeentelijk monument. 

Het college besluit: 
 
1 Kennis te nemen van de opgestelde 

redengevende omschrijving. 
2 Adviespunt 1 van de 

erfgoedcommissie over te nemen. 
3 De adviespunten 2, 3 en 5 van de 

erfgoedcommissie als aanbeveling 
over te nemen en in het verdere 
ontwikkelingstraject te betrekken. 

4 De adviespunten 4 en 6 voor 
kennisgeving aan te nemen. 

5 Het voornemen tot aanwijzing als 
beschermd gemeentelijk monument 
aan de eigenaren te zenden met 
daarin een gelegenheid tot het 
indienen van een zienswijze.  

   

2018-019890 
RU/phwout 

Herinrichting kruispunt Johan Peijnenburgweg - 
Molenstraat - Sluisstraat 
 
Het kruispunt Johan 
Peijnenburgweg/Molenstraat/Sluisstraat is van 
primair belang voor de externe bereikbaarheid van 
het centrum van Geldrop. Vanuit de Molenstraat 
gezien is het niet toegestaan om als automobilist bij 
de Johan Peijnenburgweg links- of rechtsaf te gaan. 
In de omgekeerde rijrichting is dit eveneens 
verboden. Dit geeft een beperking van de 
bereikbaarheid van de (winkel)voorzieningen in het 
centrum, vooral vanuit de richtingen Nuenen en 
Mierlo. Bovendien leidt de huidige vormgeving van 
het kruispunt in de praktijk tot ongewenst 
verkeersgedrag. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het voorlopig 

ontwerp voor de herinrichting van het 
kruispunt Johan Peijnenburgweg / 
Molenstraat / Sluisstraat, d.d. 28-02-
2018. 

2. Het voorlopig ontwerp vrij te geven 
voor inspraak. 

   

2018-015767 
MO/gekamm 

Subsidie Max Vitaal 2018 
 
Binnen de gemeente kennen wij een grote groep 
ouderen. Als gevolg van de vergrijzing wordt deze 
groep steeds groter. Het is in onze ogen belangrijk 
om het sporten en bewegen onder ouderen te 
bevorderen. Hierdoor blijven ouderen bijvoorbeeld 
langer fit. Om dit doel te bereiken doen wij ook in 
2018 mee aan het project “Max Vitaal “. Binnen dit 
project staat het kennismaken van 55-plussers met 
sporten en sportverenigingen centraal. 

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met de uitvoering van 

het project Max Vitaal in het najaar 
van 2018. 

2 De uitvoering van dit project neer te 
leggen bij de buurtsportcoaches van 
de LEVgroep. 

3 Ten behoeve van dit project een 
subsidie te verstrekken aan de 
LEVgroep van € 2.500,- 

4 De kosten te dekken vanuit de 
middelen voor breedtesport (fcl 
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6530000/60001). 

   

2018-003798 
MO/erdirk 

Beleidsregel stimuleren buurt- en 
straatactiviteiten Geldrop-Mierlo 2018 
 
Vanuit de contacten met onze inwoners is behoefte 
ontstaan aan een meer eenduidige en eerlijke manier 
om burgerinitiatieven in de vorm van straat- en 
buurtfeesten via subsidie te ondersteunen. De 
huidige wijze van subsidiëring is gebaseerd op 
gewoonterecht en niet vastgelegd in een formele 
regeling, hierdoor is scheefgroei ontstaan. 

Het college besluit akkoord te gaan met 
de  Beleidsregel stimuleren buurt- en 
straatactiviteiten Geldrop-Mierlo 2018. 

   

2018-018050 
POI/miwout 

Voortgangsrapportage verbeterplan 
archiefbeheer 2018-2020 
 
Met de voorliggende Voortgangsrapportage 
verbeterplan archiefbeheer 2018-2020 rapporteert 
het college aan de gemeenteraad en de provincie 
over de staat van het gemeentelijk archiefbeheer. Uit 
de Archiefverordening van de gemeente Geldrop-
Mierlo 2018 volgt dat het college jaarlijks rapporteert 
aan de raad (horizontale verantwoording). Daarnaast 
vraagt de provincie om een jaarlijks verslag 
archiefbeheer (interbestuurlijk toezicht). 

Het college besluit: 
 
1. De Voorgangsrapportage 

verbeterplan archiefbeheer 2018-
2020 vast te stellen, voor zover deze 
betrekking heeft op de gemeente 
Geldrop-Mierlo. 

2. De gemeenteraad over de 
Voorgangsrapportage verbeterplan 
archiefbeheer 2018-2020 te 
informeren met de 
Raadsinformatiebrief. 

3. Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant te informeren over de 
Voorgangsrapportage verbeterplan 
archiefbeheer 2018-2020. 

   

2018-020053 
POI/jubomm 

Deelname GT Connect 
 
De VNG heeft de landelijke aanbesteding GT 
Connect opgestart. Hiermee werft men een dienst 
voor de afhandeling van spraakverkeer en 
aanvullende communicatie faciliteiten 

Het college besluit: 
 
1 Deel te nemen aan de landelijke 

aanbesteding GT Connect. 
2 De directeur van de Dienst 

Dommelvallei mandaat te verlenen 
om namens de gemeente Geldrop-
Mierlo in te schrijven voor de 
landelijke aanbesteding en hem te 
machtigen om te zijner tijd de 
overeenkomst te ondertekenen. 

   

 "Keek op de week"  

   

2018-020284 
OS/Anfran 

Overzicht representatie college vanaf 25 juni 2018    
 

Met inachtneming van enkele wijzigingen 
wordt het overzicht representatie ter  
kennisgeving aangenomen. 

   

2018-020284 
OS/Anfran 

Uitnodigingen te bespreken in B&W-vergadering 
d.d. 25 juni 2018 

  
 

   

 Sluiting  

   

 


