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2020-014354 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College 
van B&W op 30 juni 2020 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2020-014524 
RU/inleer 

Beantwoording vragen fractie Groen 
Links inzake woonwagenbeleid 
 
Vanuit de fractie Groen Links zijn vragen 
gesteld over het woonwagenbeleid. In de 
bijlage zijn de vragen beantwoord.  

Het college besluit in te stemmen met de 
beantwoording van de vragen van Groen Links 
over het woonwagenbeleid en deze door te 
geleiden naar de griffie ter beantwoording. 
  
  

   

2020-006294 
RU/jujent 

samenwerkingsovereenkomst platform 
duurzaam Geldrop-Mierlo 
 
Het platform duurzaam Geldrop-Mierlo is een 
onafhankelijk platform en bestaat uit een 
groep vrijwilligers die de verduurzaming van 
Geldrop-Mierlo willen bevorderen. De 
gemeente werkt al jaren samen met dit 
platform. 
Nu willen wij deze samenwerking 
formaliseren met de bijgevoegde 
samenwerkingsovereenkomst. Hierin worden 
de bestaande afspraken vastgelegd naar het 
model van de samenwerkings-overeenkomst 
ondernemingsplatform Geldrop-Mierlo. De 
afspraken worden verder niet gewijzigd. Het 
volgende wordt in het convenant vastgelegd: 

• De gemeente legt in een 
vroegtijdig stadium 
duurzaamheidsbeleid en –
projecten aan het platform voor; 

• Het platform kan de gemeente 
zowel gevraagd als ongevraagd 
advies geven op het gebied van 
duurzaamheid; 

• Het advies van het platform is niet 
bindend, maar als de gemeente 
hiervan afwijkt, gebeurt dit 
gemotiveerd; 

• Minimaal vier keer per jaar vindt 
overleg plaats tussen de 
gemeente en het platform; 

De samenwerking wordt jaarlijks 

Het college besluit:  
 
1 De samenwerking met het platform 

duurzaam Geldrop-Mierlo te formaliseren. 
2 De samenwerkingsovereenkomst vast te 

stellen. 
3 Wethouder van Otterdijk deze 

overeenkomst te laten ondertekenen. 
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geëvalueerd en aan de raad gerapporteerd. 

   

2019-056464 
RU/roandr 

Ontwerpbestemmingsplan Extra woning 
Overakker 6 in Mierlo 
 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Overakker 6 
Mierlo’ heeft vanaf 8 mei 2020 zes weken ter 
inzage gelegen. In deze termijn zijn geen 
zienswijzen ingediend. Hierdoor kan het 
ontwerpbestemmingsplan, dat de bouw van 
één extra woning op het perceel Overakker 6 
mogelijk maakt, ter vaststelling worden 
doorgeleid naar de raad. Relevant is dat er 
tevens een strook van bijna 300m2 semi-
openbaar groen wordt toegevoegd ten 
behoeve van het versterken van het groene 
hart van de bebouwingsconcentratie 
Overakker.  

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met het raadsvoorstel. 
2 Het raadsvoorstel door te leiden naar de 

raad ter vaststelling van het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Overakker 6 
Mierlo’. 

   

2020-014545 
RU/jomoon 

Nieuwe verdeelsleutel achtervang WSW 
 
De VNG heeft een brief gestuurd met een 
voorstel om de verdeelsleutel voor leningen 
die als achtervang voor het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (WSW) dienen, aan te 
passen. Daarbij wordt ook de voorheen 
gehanteerde WOZ-waarde vervangen door 
de marktwaarde. In dit  collegevoorstel 
lichten wij het voorstel van de VNG toe en 
leggen dit ter besluitvorming voor.   

Het college besluit in te stemmen met het VNG-
voorstel om per 1 januari 2021 de marktwaarde 
van het DAEB-bezit als verdeelsleutel te 
hanteren voor: 
 
- de obligolening 
- nieuwe leningen (inclusief 

herfinancieringen) met ingang van 1 januari 
2021 

- bestaande leningen. 

   

2020-014109 
RU/frrave 

vraag VVD herinrichting Heuvel 2de fase 
 
Door de VVD zijn schriftelijke vragen ex art 
38 RvO gesteld over de 
invalidenparkeerplaatsen op de markt in het 
centrum van Geldrop. 

Het college besluit in te stemmen met de 
beantwoording van de vragen. 

   

2020-014362 
SA/lenoyo 

aanvraag vangnetregeling participatiewet 
2019 
 
Voor de uitvoering van de Participatiewet 
ontvangt Geldrop-Mierlo een rijksbijdrage, 
het BUIG budget. In 2019 was dit budget niet 
toereikend. Er is een tekort ontstaan van € 
1.002.225 (10.6 % van het budget). Over de 
afgelopen 3 jaren is het tekort € 1.611.360. 
Dat is 17% van het Buigbudget 2019. Met 
deze tekorten voldoet Geldrop-Mierlo aan 
verschillende criteria op grond waarvan een 
aanvraag vangnetregeling kan worden 
ingediend De vangnetregeling is een 
aanvullende Rijksuitkering. 
Met bijgaande aanvraag wordt van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt. Uit een 
opgave van het ministerie SoZaWe blijkt een 
te verwachten resultaat van het verzoek om 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het  verzoek om over 

2019 een Vangnetuitkering Participatiewet 
bij het Rijk aan te vragen; 

2 Het te ontvangen bedrag vanuit de 
Vangnetregeling 2019 rechtstreeks over te 
maken aan Senzer. 
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een bijdrage uit de Vangnetregeling van € 
83.233. Dit bedrag zal volledig doorbetaald 
worden aan Senzer. 
De aanvraag Vangnetregeling is 
voorafgegaan door een notitie “gebundelde 
uitkering 2019” met maatregelen om een 
tekort op het BUIG budget te reduceren. 
Deze notitie is op 10 december 2019 door 
het college van B en W vastgesteld. Met RIB 
2019-055056 is de gemeenteraad over dit 
besluit geïnformeerd.  

   

2020-015054 
FIN/maruyt 

Uitkomsten Meicirculaire en Junibrief en 
inschatting gevolgen coronacrisis 
 
In de raadsinformatiebrief “Planning- en 
controlcyclus 2020” (RI GM2020.007553) 
staat dat de raad in de maand juni 
aanvullende informatie ontvangt over de 
ontwikkelingen van de Algemene Uitkering 
van het Rijk op basis van de meest actuele 
informatie uit de Meicirculaire. 
Deze raadsinformatiebrief verschijnt iets later 
dan verwacht. Dit komt omdat de uitkomsten 
van het corona-compensatiepakket vanuit 
het Rijk, vertaald in de zgn. Junibrief, hierbij 
zijn betrokken. 
In deze raadsinformatiebrief wordt de raad 
verder geïnformeerd over de financiële 
gevolgen van de coronacrisis. 

Het college besluit in te stemmen met de 
raadsinformatiebrief. 

   

2020-014472 
DI/stmeul 

Beantwoording Vragen Groen Links over 
verlaging tempo slacht 
 
In de Tweede Kamer zijn op 23 juni twee 
moties aangenomen met betrekking tot 
slachthuizen omdat deze 
besmettingshaarden van het coronavirus 
blijken. 
 
 Uitkomst van die moties is dat de 
slachtsnelheid bij slachthuizen omlaag moet, 
zodat het risico op verspreiding van het 
coronavirus aan de slachtlijn afneemt. 
Groen Links vraagt op welke wijze de 
gemeente hier uitvoering aan geeft. 

Het college besluit in te stemmen met de 
voorgestelde beantwoording. 

   

 "Keek op de week"  

   

2020-014821 
SA/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 7 juli 2020 

 

   

 Sluiting  

 
 
 


