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2018-022044 
OS/jaalde 

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W 
op 10 juli 2018 
 
 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld. 

   

2017-003104 
RU/roandr 

Aanpassingen hondenlosloopgebied 
Molenheide t.b.v. aanleg Katoenpad 
 
Het Katoenpad zal op 8 september 2018 officieel 
worden geopend. Het beleefdeel van het Katoenpad 
ligt nu nog midden in het hondenlosloopgebied op 
de Molenheide. Ook andere recreatieve functies op 
de Molenheide, zoals de speeltuin Molenberg en het 
rolstoelpad botsten met de functie van 
hondenlosloopgebied. Voorgesteld wordt om het 
hondenlosloopgebied zodanig te verkleinen dat alle 
recreatieve voorzieningen buiten het losloopgebied 
komen te liggen. 

Het college besluit in te stemmen met 
het verkleinen van het 
hondenlosloopgebied op de Molenheide, 
zodat er geen overlap bestaat met het 
Katoenpad en de andere recreatieve 
functies op de Molenheide. 

   

2018-018625 
MO/gekamm 

Aanpassing afspraken Loopparcours Logo 
 
De Lopersgroep Geldrop (Logo) beschikt over een 
loopparcours rond de visvijvers op recreatieterrein 
de Smelen. Logo heeft verzocht om een 
huurverlaging, omdat er tegenwoordig veel meer 
mensen en andere, ook commerciële partijen, 
gebruik maken van deze baan. De 
huurovereenkomst d.d. 22 mei 1997 dient hiervoor 
te worden aangepast. 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het verlagen van 
de huur die aan Logo in rekening wordt 
gebracht voor het gebruik van het 
loopparcours. 
2. In te stemmen met een verlaagde 
huur van € 550,- per jaar. 
3. De huurverlaging in te laten gaan op  
1 juli 2018. 
  

   

2018-021214 
MO/lenoyo 

aanvraag vangnetregeling participatiewet 2017 
 
Voor de uitvoering van de Participatiewet ontvangt 
Geldrop-Mierlo een rijksbijdrage, het BUIG budget. 
In 2017 was dit budget niet toereikend. Er is een 
tekort ontstaan van € 744.415,- (7,5% van het 
budget). Dit tekort wordt door de GR Atlant de Peel 
(Senzer) opgevangen (cfm het solidariteitsprincipe). 
Voor een tekort van meer dan 5% geldt dat er een 
beroep gedaan kan worden op de zogenaamde 
“Vangnetregeling”; een aanvullende Rijksuitkering. 
Het verantwoordelijke gemeentebestuur moet die 
aanvraag indienen. Met bijgaande aanvraag wordt 
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Het 
verwachte resultaat van het verzoek om een 

Het college besluit: 
  
1. In te stemmen met het verzoek om 
over 2017 een Vangnetuitkering 
Participatiewet bij het Rijk aan te vragen; 
2. Het te ontvangen bedrag vanuit de 
Vangnetregeling 2017 rechtstreeks over 
te maken aan Senzer. 
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bijdrage uit de Vangnetregeling is € 372.554,- en 
wordt volledig doorbetaald aan Senzer. De 
aanvraag Vangnetregeling is voorafgegaan door 
een notitie “gebundelde uitkering 2017” met 
maatregelen om een tekort op het BUIG budget te 
reduceren. Deze notitie is op 18 december 2017 
met raadsbesluit GM2017-033369 door de 
gemeenteraad vastgesteld. 

   

2018-018416 
MO/anmand 

Subsidie LEV VW 2018-2019 
 
De LEVgroep voert in onze gemeente het 
vluchtelingenwerk uit. De afgelopen jaren is het 
vluchtelingenwerk geïntensiveerd. Daarbij past een 
nieuwe subsidierelatie. In deze adviesnota geven 
we aan hoe we dit willen insteken. Omdat het 
halverwege 2018 is, maken we de afspraken ook 
voor 2019. 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de voorgestelde 
subsidiesystematiek voor de jaren 2018 
en 2019 van vluchtelingenwerk, die 
bestaat uit twee onderdelen, te weten: 
-voor maatschappelijke begeleiding een 
vast bedrag per jaar vermeerderd met 
een toeslag per inburgeringsplichtige 
vergunninghouder; 
-voor preventieve welzijnsvoorzieningen 
ter bevordering van taalbegrip en 
zelfredzaamheid een vast bedrag per 
jaar. 
2. In te stemmen met het voorlopig 
toekennen van subsidie aan de 
LEVgroep voor het jaar 2018 ter hoogte 
van een bedrag van € 101.000,- en voor 
het jaar 2019 ter hoogte van € 111.155,-. 
3. De wijze van subsidiëren eind 2019 te 
evalueren. 
4. De middelen voor 2018 en 2019 ten 
laste te brengen van Fcl 6.623.203 
(inburgering vergunninghouders). 

   

2018-020760 
MO/niraai 

Subsidieaanvraag Geldrops Pride 
 
Stichting Geldrops Pride heeft een eenmalige 
subsidie aangevraagd voor het organiseren van een 
muziekfeest op het horecaplein, op zondag 19 
augustus aanstaande. Op deze manier willen zij een 
mooie dag organiseren waarbij zij aandacht vragen 
voor acceptatie van iedereen die net even anders is, 
denk aan L.H.B.T. (lesbisch, homo, biseksueel of 
transgender). 
 

Het college besluit: 
1. In te stemmen, onder voorbehoud van 
de toekenning van de 
evenementenvergunning, in te stemmen 
met een eenmalige subsidie van € 
6.300,- voor Stichting Geldrops Pride. 
2. De subsidie te betalen uit de post 
incidentele subsidies fcl 6670104/ecl 
42500u. 

   

2018-022705 
OS/hekeij 

Vijftiende wijziging Mandaatregister 
 
Op 27 maart 2018 is de veertiende wijziging van 
Mandaatregister vastgesteld. Op 2 juli heeft de 
gemeenteraad een nieuwe Algemene Plaatselijke 
Verordening vastgesteld. Hierdoor dienen een 
aantal mandaten te worden aangepast aan de 
nieuwe artikelnummering van de nieuwe APV. 

Het college besluit in te stemmen met de 
vijftiende wijziging van het 
Mandaatregister.  
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2017-035968 
OS/hekeij 

Beslissing op bezwaar Houthoff Buruma 
 
  
Op 14 juli 2017 ontving het college van Houthoff Buruma 
een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob) om documenten te verstrekken die betrekking 
hebben op de realisatie van een afvalscheidingsfabriek 
door de gemeenschappelijke regeling Cure Afvalbeheer, 

Dong Energy en Cure DONG REnescience B.V. Bij 
deelbesluit van 17 oktober 2017 (verzonden 18 
oktober 2017) en een tweede deelbesluit van 23 
november 2017 heeft het college op het verzoek 
beslist. Tegen vorengenoemde besluiten heeft 
reclamant tijdig een tweetal (pro-forma) 
bezwaarschriften ingediend, welke nadien binnen de 
daartoe gestelde termijn zijn aangevuld met nadere 
gronden. 

Het college besluit het bezwaar niet 
ontvankelijk te verklaren. 

   

2018-000262 
OS/wigebo 

1e bestuursrapportage 2018 Dienst 
Dommelvallei 
 
Met brief van 21 juni biedt het dagelijks bestuur van 
Dienst Dommelvallei de eerste bestuursrapportage 
2018 en de daaruit voortvloeiende ontwerp 3e 
begrotingswijziging 2018 aan en wordt onze 
gemeenteraad de mogelijkheid geboden om een 
zienswijze in te dienen. Met brief van 21 juni biedt 
het dagelijks bestuur van Dienst Dommelvallei de 
eerste bestuursrapportage 2018 en de daaruit 
voortvloeiende ontwerp 3e begrotingswijziging 2018 
aan en wordt onze gemeenteraad de mogelijkheid 
geboden om een zienswijze in te dienen.  

Het college besluit de gemeenteraad via 
een raadsvoorstel te laten besluiten om 
geen zienswijze in te dienen. 
  

   

 "Keek op de week"  

   

2018-022878 
OS/jaalde 

Overzicht representatie college vanaf 17 juli 
2018  

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2018-022878 
OS/jaalde 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W 
vergadering d.d. 17 juli 2018 

  

   

 Sluiting  

   

 


