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2019-030159 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 2 juli 2019 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2019-016533 
RU/roelem 

2e Wijziging Handboek kabels en leidingen 
 
In het Handboek Kabels en Leidingen is de 
onderlinge ordening van de kabels en leidingen 
in de vorm van een profieltekening vastgelegd. 
In verband met het hedendaagse “gasloos 
bouwen” is een wijziging van het profiel 
noodzakelijk. 

Het college besluit de 2e wijziging Handboek 
Kabels en Leidingen vast te stellen. 
  

   

2017-025005 
RU/jowaar 

Vaststellen definitieve subsidie 
Ondernemersfonds 2018 
 
Conform de Subsidieverordening 
Ondernemersfonds hebben Stichting 
Centrummanagement Geldrop en Stichting 
Centrum- en Lintenmanagement Mierlo een 
verzoek ingediend tot vaststelling definitieve 
subsidie Ondernemersfonds 2018. 

Het college besluit: 
 
1 Definitieve subsidie Ondernemersfonds 

2018 aan Stichting 
Centrummanagement Geldrop vast te 
stellen op € 93.462,02. 

2 Definitieve subsidie Ondernemersfonds 
2018 aan Stichting Centrum- en 
Lintenmanagement Mierlo vast te 
stellen op € 38.210,44.  

   

2019-028815 
MO/hiende 

Subsidieaanvraag SBGM voor het uitvoeren 
van het plan Wonen met Gemak 
 
Door de demografische ontwikkelingen zal het 
aantal senioren in Geldrop – Mierlo de 
komende jaren sterk groeien. Door de 
ontwikkelingen in de zorg blijven deze senioren 
bovendien steeds langer thuis wonen. Dit 
brengt een grote opgave met zich mee. Niet 
alleen voor de overheid en voor de betrokken 
organisaties, maar ook en vooral voor de 
senioren zelf. Van hen wordt verwacht dat zij 
zich zo lang mogelijk zelfstandig weten te 
redden en tijdig stappen zetten om dit mogelijk 
te maken. Er wordt een sterk beroep gedaan op 
de zelfredzaamheid van de senioren. 
Om senioren hierbij te helpen is het programma 
Wonen met Gemak ontwikkeld, dat in een 

Het college besluit: 
 
1 De subsidieaanvraag toe te kennen en 

€ 18.450,-- subsidie te verlenen. 
2 Dit bedrag ten laste te leggen van de 

post Openbare gezondheid 
(FCL6710000/ECL43600U). 
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aantal Brabantse gemeenten met succes wordt 
uitgevoerd. Stichting SBGM wil dit plan graag 
uitvoeren in de gemeente Geldrop-Mierlo en 
vraagt subsidie aan voor de uitrol van het 
programma. 

   

2018-023449 
MO/henijs 

Verzoek Stichting De Eenbes om starten 
dagopvang door Korein in basisschool t 
Vijfblad 
 
Op 18 september 2018 heeft u besloten om het 
verzoek van Stichting De Eenbes om te starten 
met dagopvang door Korein in basisschool ’t 
Vijfblad af te wijzen. 
In overleg met Stichting De Eenbes is besloten 
om dit besluit voor te leggen aan de rechter 
omdat bevoegdheden van de gemeente en 
schoolbesturen bij dergelijke verzoeken niet 
duidelijk in wetgeving (Wet Primair Onderwijs 
en Verordening Voorzieningen Huisvesting 
Onderwijs Gemeente Geldrop-Mierlo 2015) is 
opgenomen. 
Op 22 mei 2019 is het beroep van Stichting De 
Eenbes behandeld in de Rechtbank Oost-
Brabant. De uitspraak is 19 juni 2019 
ontvangen. De rechtbank heeft het beroep 
gegrond verklaard, het bestreden besluit 
vernietigd en het college opgedragen opnieuw 
een besluit te nemen op de aanvraag. In deze 
adviesnota wordt op deze uitspraak nader 
ingegaan.  

Het college besluit: 
  
1. De uitspraak door Rechtbank Oost-

Brabant inzake het beroep van Stichting 
De Eenbes tegen het besluit van de 
gemeente om het verzoek van Stichting 
De Eenbes om starten dagopvang door 
Korein in basisschool ’t Vijfblad af te 
wijzen voor kennisgeving aan te nemen; 

2. in te stemmen met het verzoek van 
Stichting De Eenbes van 12 juni 2018 
om starten van dagopvang door Korein 
in basisschool ’t Vijfblad onder de 
volgende voorwaarden: 
-  voor het gebruik van de ruimten in 

basisschool ’t Vijfblad door Korein 
wordt een contract afgesloten 
tussen Stichting De Eenbes en de 
rechtspersoon kinderopvang waarin 
o.a. melding wordt gemaakt  van de 
volgende bepaling: “De 
overeenkomst eindigt ingevolge 
artikel 108, lid 2 WPO van 
rechtswege indien: 

- burgemeester en wethouders 
gebruik maken van hun 
bevoegdheid op grond van artikel 
107 WPO zonder dat enige 
schadeplicht ontstaat; 

- of het in gebruik gegeven dan wel 
verhuurde deel nodig is voor 
gebruik door de eigen school”; 

- aan Korein een markconforme huur 
in rekening wordt gebracht; 

- het huurcontract tussen Stichting 
De Eenbes en Korein gesloten moet 
zijn voor de dagopvang start in 
basisschool ‘Vijfblad; 

- de gemeente een afschrift ontvangt 
van het getekende huurcontract 
binnen 4 weken na ondertekening.  

   

2019-034620 
FIN/johheu 

Inkoop Brandverzekering 2020-2023 
 
Brandverzekering vervalt per 31-12-2019. In 
samenwerking met AON opnieuw de 
brandverzekering Europees aanbesteden zodat 
de panden die in eigendom zijn van de 
gemeente Geldrop-Mierlo weer verzekerd zijn 
per 01-01-2020  

Het college besluit tot mandateren AON 
voor aanbesteden Brandverzekering 
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2019-029528 
OS/jamans 

Raadsinformatiebrief veiligheidscijfers 
2019-1 
 
Aan de commissie Algemene Zaken is 
toegezegd de gemeenteraad periodiek te 
informeren over veiligheidscijfers. 3x per jaar 
wordt er een raadsinformatiebrief toegestuurd 
met een overzicht van deze veiligheidscijfers. 
Bijgevoegd is de raadsinformatiebrief met het 
overzicht van de periode januari tot en met april 
2019.  

Het college besluit akkoord te gaan met de 
raadsinformatiebrief. 
  

   

 "Keek op de week"  

   

2019-032043 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 30 juli 
2019 
 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Sluiting  

   

 


