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2019-028566 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 25 juni 2019 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2017-017363 
RU/frrave 

Cameratoezicht Korte Kerkstraat 
 
De herinrichting van de Korte Kerkstraat is 
gerealiseerd in 2017 op basis van uw besluit 
d.d. 21 februari 2017, nummer 2016-029752. 
In uw besluit van 29 augustus 2017, 
zaaknummer 2017-024955, hebt u ingestemd 
met het niet plaatsen van verzinkbare palen, 
de pollers. Daarnaast heb u ingestemd met 
het ter hand nemen van de voorbereiding voor 
camerahandhaving op het moment dat blijkt 
dat de nieuwe inrichting en aanwezige 
bebording onvoldoende soelaas biedt. In 2018 
hebben we vanuit handhaving, ondernemers 
en bewoners klachten gekregen over het 
negeren van de afsluiting van straat tijdens en 
buiten de aldaar geldende venstertijden. Wij 
hebben daarop de voorbereiding voor 
camerahandhaving opgepakt. Vooralsnog 
hadden we ingezet op een systeem waarbij 
autoverkeer zou worden afgevangen. Bij de 
begrotingsbehandeling van de begroting 2019 
is door de portefeuillehouder, burgemeester 
Link, toegezegd dat ook de bromfietsers en 
scooters zouden worden opgenomen in het 
systeem van camerahandhaving. Dit leidde tot 
een aanpassing van het plan van aanpak, dat 
als bijlage is toegevoegd. Dit plan van aanpak 
is reeds aan de lokale driehoek voorgelegd. 
Zij heeft op 3 december ingestemd met het 
plan van aanpak. 

Het college besluit in te stemmen met de 
uitvoering van cameratoezicht in de Korte 
Kerkstraat. 

   

2017-029411 
RU/jowaar 

Compensatieregeling 2019 centrum 
Geldrop 
 
De raad heeft in de 
meerjarenprogrammabegroting van 2016-
2019 besloten om een subsidie beschikbaar 
te stellen ter compensatie van de overlast van 
de reconstructie van het centrum van Geldrop 
voor de duur van 4 jaar. De subsidie is 

Het college besluit in te stemmen met het 
doorschuiven van de subsidie 
compensatieregeling voor 2019 tot de 
herinrichtingswerkzaamheden op de Heuvel 
zijn gestart. 



  

 blad 2 van 5 

bedoeld voor het organiseren van 
publieksvriendelijke acties en/of evenementen 
bestemd voor en ten goede komen aan 
burgers die het centrum bezoeken. Omdat de 
werkzaamheden aan de Heuvel zijn 
uitgesteld, vragen wij u om de subsidie 
compensatieregeling voor 2019 door te 
schuiven tot het jaar waarin de 
werkzaamheden van start gaan. 

   

2019-029985 
RU/rosmol 

Johannesschool en t Saam 
 
Vooruitlopend op de besluitvorming over de 
voorzijde van de Johannesschool, de 
inrichting van het voorplein en de verkoop van 
de voormalige meesterswoning aan de 
Dorpsstraat 101 wordt het voorstel over de 
verhuur van de naastgelegen grond aan ’t 
Saam al ter besluitvorming voorgelegd. 

Het college besluit: 
  
1 Kennis te nemen van het voorlopige 

bouwplan voor de voorzijde van de 
Johannesschool 

2 In te stemmen met de 
huurovereenkomst voor de 
naastgelegen grond 

3 In te stemmen met de beschikking 2019 
voor het Saam, inclusief het 
beschikbaar stellen van het 
onderhoudsbudget voor het houthok. 

4 In de huurovereenkomst dient een 
passage opgenomen te worden onder 
welke voorwaarden de grond verhuurd 
wordt. In de bijlage kunnen de 
afspraken hierover nader worden 
uitgewerkt. 

   

2018-009971 
RU/jahuys 

Stichting Villagemarketing Geldrop-Mierlo 
 
Gevoed vanuit de Strategische Visie Geldrop-
Mierlo en de diverse ontwikkelingsvisies op de 
kernen was er behoefte aan een verbindend 
thema/verhaal voor het profileren van de 
kernen. In 2016 is “Verweven” gepresenteerd 
als thema waarin zowel historie als toekomst 
verbonden worden en van waaruit een 
duidelijke positionering binnen de regio kan 
worden bereikt. Het thema is ook onder 
ondernemers aangeslagen en leidde tot een 
behoefte aan een professionele aanpak 
buiten de ambtelijke organisatie die 
overkoepelend de branding en promotie van 
Geldrop-Mierlo ter hand kan nemen. Er zijn 
diverse presentaties geweest over branding 
van de gemeente voor het College en de 
Raad. Op basis van de positieve feed-back 
vanuit zowel de Raad als het College zijn de 
thema’s Verweven en Villagemarketing in de 
meerjarenbegroting opgenomen. In nauw 
overleg met de Wethouder, het ambtelijk 
apparaat en stakeholders is een opdracht 
geformuleerd en is vervolgens de 
Dienstverleningsovereenkomst en het 
Beleidsplan tot stand gekomen. In december 
2018 heeft de oprichting van de Stichting 
Villagemarketing Geldrop-Mierlo 

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met de 

Dienstverleningsovereenkomst; 
2. In te stemmen met het Beleidsplan en 

begroting van de Stichting voor 2019; 
3. In te stemmen met de benoeming van 

de voorzitter van de Stichting. 
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plaatsgevonden. Om de opdracht en 
afspraken tussen de gemeente en de 
Stichting vast te leggen is er een 
Dienstverleningsovereenkomst opgesteld. 
Samen met de statuten van de Stichting is dit 
het kader waarbinnen de opdracht als 
inbestede dienst kan worden verleend. Het 
bestuur  van de Stichting is samengesteld 
vanuit vertegenwoordigers uit diverse 
sectoren en organisaties. Na haar officiële 
oprichting heeft de Stichting een definitief 
beleidsplan en een begroting voor 2019 
opgesteld welke hierbij worden aangeboden. 

   

2019-028139 
MO/maboll 

Raadsinformatiebrief uitvoeringsplanning 
2019 Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen 
Zuid 
 
Op 17 juni 2019 is bij de behandeling van het 
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid in de 
Raad de toezegging gedaan om de Raad voor 
de zomer te informeren over de activiteiten uit 
het Wijkontwikkelingsplan die in 2019 starten 
en/of worden afgerond. 
Via bijgevoegde Raadsinformatiebrief willen 
we de Raad informeren over de acties die in 
2019 plaatsvinden. 
In het najaar zal het college een besluit 
nemen over de verdere proces-uitwerking en 
planning van de grotere ontwikkelingen die 
zijn opgenomen in het Wijkontwikkelingsplan 
Braakhuizen Zuid. Wanneer dat besluit is 
genomen zal de Raad daar vervolgens over 
geïnformeerd worden. 

Het college besluit de Raad te informeren 
over de activiteiten uit het 
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid die 
in 2019 worden uitgevoerd en/of worden 
opgestart middels bijgevoegde 
Raadsinformatiebrief met bijbehorende 
actielijst. 

   

2019-031038 
MO/niraai 

Contract geneeskundige GGZ voor 
Jeugdigen 
 
Om de Geneeskundige GGZ voor Jeugdigen 
te continueren is een nieuw contract nodig 
met de ziekenhuizen in onze regio. Voorheen 
is de inkoop van dit onderdeel van de 
jeugdhulp via de DVO met Eindhoven 
verlopen Eindhoven stopt echter met de 
inkoop van ADHD zorg bij ziekenhuizen. 
In de nieuwe overeenkomst zijn 
ontwikkeldoelstellingen opgenomen om vóór 1 
juli 2020 te komen tot overdracht van de 
ongecompliceerde ADHD zorg naar in ieder 
geval de huisartsen.   

Het college besluit: 
 
1. Per 1 juli 2019 contracten aan te gaan 

met het Elkerliekziekenhuis en het St. 
Annaziekenhuis voor geneeskundige 
GGZ voor Jeugdigen, voor de looptijd 
van een jaar met optie tot verlenging 
van tweemaal één jaar; 

2. Akkoord te gaan met de 
ontwikkeldoelstellingen zoals 
opgenomen in bijlage 4 van de 
overeenkomst; 

3. Akkoord te gaan met de tarieven zoals 
opgenomen in bijlage 2 van de 
overeenkomst.  

   

2019-030973 
MO/niraai 

Contouren inkoopstrategie Jeugdhulp 
 
Nu de regionale (inkoop)samenwerking 
Zuidoost-Brabant opgesplitst is naar twee 
regio’s willen Helmond, de GR 
Peelgemeenten en de Dommelvallei+ 

Het college besluit: 
 
1. Akkoord te gaan met de concept 

regionale inkoopstrategie jeugdhulp 
Dommelvallei+, Peelgemeenten en 
Helmond; 
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gemeenten komen tot een passende 
inkoopsamenwerking voor jeugdhulp. Basis 
voor die samenwerking is een gezamenlijke 
inkoopvisie. Deze ligt hierbij ter vaststelling 
voor in een concept inkoopstrategie voor 
jeugdhulp. 
In september-oktober volgt een voorstel voor 
een definitieve samenwerkings- en 
governancestructuur. 
  

2. Op basis van deze concept-
inkoopstrategie verdere concretisering 
en operationalisering vorm te geven met 
de 10 gemeenten en aanbieders; 

3. In 2019 en 2020 daarbij prioriteit te 
geven aan de hoog specialistische zorg 
(segment 1) en wonen (segment 2) met 
als doel per 1 januari 2021 voor deze 
twee segmenten nieuwe 
overeenkomsten met (een beperkt 
aantal) jeugdhulpaanbieders te sluiten. 

   

2019-028135 
CMD/beraem 

Inkoopstrategie aanbesteding Wmo 
hulpmiddelen 2020 
 
Verzoek om instemming met de adviesnota 
Inkoopstrategie Wmo Hulpmiddelen 2020 
zoals die is opgesteld door BIZOB in 
samenwerking met 14 deelnemende 
gemeenten, waaronder de gemeente 
Geldrop-Mierlo. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met de door BIZOB 

voorgestelde inkoopstrategie Wmo 
hulpmiddelen 2020 e.v.; 

2. In te stemmen met de volgende 
mandatering ten behoeve van de 
vervolgfases; 

• Vaststellen bestek: mandaat aan 
het inkoopteam 

• Voornemen tot gunningsbesluit; 
mandaat aan het inkoopteam 

3. In te stemmen met het hanteren van 
een sterfhuisconstructie voor de huidige 
aanbieder gebaseerd op uitfasering in 
relatie tot de economische levensduur 
van het hulpmiddel. 

 
  

   

2018-024121 
PU/lohomb 

Beslissing op bezwaar 
omgevingsvergunning Loeswijk 16 
 
Op 19 juli 2018 ontving u een bezwaarschrift 
gericht tegen uw besluit van 12 juni 2018 
(verzonden 13 juni 2018) om een 
omgevingsvergunning te verlenen voor het 
afbreken en opnieuw opbouwen van een 
bestaand bijgebouw bij Loeswijk 16 in Mierlo. 
Op 8 augustus 2018 heeft de commissie 
bezwaarschriften het bezwaarschrift 
behandeld en zijn reclamanten en uw college 
in de gelegenheid gesteld gehoord te worden. 
Van de hoorzitting is een verslag gemaakt. 

Het college besluit: 
 
1 Het bezwaar, in afwijking van het advies 

van de commissie bezwaarschriften, 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

2 Het bestreden besluit in stand te 
houden. 

3 Akkoord te gaan met bijgevoegde 
concept beslissing op bezwaar. 

   

2019-009612 
OS/magofe 

Bezwaarschriften aanwijzing percelen Wet 
voorkeursrecht gemeenten 
 
Bij besluiten van 16 januari 2019 heeft u 
diverse percelen voorlopig aangewezen op 
grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. 
De gemeenteraad heeft bij besluit van 11 
maart 2019 de voorlopige aanwijzingen 
bestendigd. 
Tegen de besluiten van 16 januari 2019 zijn 

Het college besluit: 
 
1 Het bezwaar van reclamanten in de 

bezwaarzaak met zaaknummer 2019-
009612 ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te laten; 

2 Het bezwaar van reclamant in de 
bezwaarzaak met zaaknummer 2019-
010327 ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te laten; 
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drie bezwaarschriften ingediend. Deze 
bezwaarschriften worden van rechtswege 
geacht mede te zijn gericht tegen het besluit 
van de raad tot bestendiging van de 
voorlopige aanwijzing.  

3 Het bezwaar van ARAG Rechtsbijstand 
namens reclamant in de bezwaarzaak 
met zaaknummer 2019-
010184 ongegrond te verklaren, het 
bestreden besluit in stand te laten en 
het verzoek om vergoeding van de in 
verband met bezwaar gemaakte kosten 
als bedoeld in artikel 7:15 Awb af te 
wijzen. 

4 Bijgaand raadsvoorstel met bijlagen 
conform aangeboden concept door te 
geleiden naar de gemeenteraad voor 
besluitvorming voor zover het bezwaar 
is gericht tegen het bestendigingsbesluit 
van de gemeenteraad.  

   

2019-029545 
OS/magofe 

Drank- en horecabeleid Gemeente 
Geldrop-Mierlo 2019 
 
Per 1 januari 2014 is het Drank- en 
Horecabeleid Gemeente Geldrop-Mierlo 2014 
in werking getreden. Eerste helft 2019 is in 
samenspraak met de reguliere horeca, 
paracommerciële horeca en 
alcoholverstrekkende winkeliers, het beleid 
geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een 
aangepast, door partijen gedragen, Drank- en 
Horecabeleid Gemeente Geldrop-Mierlo 
2019.  

Het college besluit het Drank- en 
Horecabeleid Gemeente Geldrop-Mierlo 
2019 conform concept en middels bijgaand 
concept-raadsvoorstel ter besluitvorming 
aan de gemeenteraad door te geleiden.  

   

 "Keek op de week"  

   

2019-030159 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d.2 juli 2019 

 

   

2019-030159 
OS/ 

Overzicht representatie College vanaf 2 juli 
2019 
 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Sluiting  

   

 


