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2020-016144 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 11 augustus 2020 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

   

2020-015974 
RU/inleer 

Pilot standaard sociale huurwoning 
 
Het portefeuillehoudersoverleg Wonen van het 
SGE heeft met de tien woningcorporaties 
afgesproken de pilot “standaard sociale 
huurwoning” uit te voeren. Doelstelling is te 
komen tot een kostenreductie van de realisatie 
van sociale huurwoningen. Tweede doelstelling 
is te komen tot een efficiëntere werkwijze die 
moet leiden tot een versnelling van de realisatie 
van sociale huurwoningen. 
In de raadsinformatiebrief wordt de 
gemeenteraad op de hoogte gebracht van de 
vorderingen van deze pilot. Deze 
raadsinformatiebrief wordt in de zomer naar alle 
negen gemeenteraden verstuurd. Uw college 
wordt na de zomer nader geïnformeerd over de 
marktconsultatie en aanbestedingsprocedure.  

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met de 

raadsinformatiebrief; 
2 De raadsinformatiebrief door te sturen 

naar de raad.  

   

2020-013920 
RU/yvgraa 

Principeverzoek appartementen 
Mierloseweg 40 
 
Het perceel Mierloseweg 40 is aangekocht met 
het doel de locatie te herontwikkelen tot een 
gebouw met 40 appartementen. Doel is om het 
huidige kantoorgebouw te slopen, en op de 
locatie nieuwbouw appartementen te realiseren 
van ‘minimaal 55 m² in het middensegment’. 
Het nieuwbouwplan bestaat uit vier bouwlagen 
en een parkeerkelder. Er is nu een 
principeverzoek ingediend. Voorgesteld wordt 
om in principe medewerking te verlenen aan 
het verzoek en hierbij een aantal 
randvoorwaarden en uitgangspunten mee te 
geven voor verdere uitwerking.  

Het college besluit: 
  
1 In principe medewerking te verlenen 

aan het principeverzoek voor 
herontwikkeling van het perceel 
Mierloseweg 40 onder de voorwaarde 
dat wordt voldaan aan de 
randvoorwaarden en uitgangspunten 
voor verdere uitwerking van het 
verzoek, zoals opgenomen in 
bijgaande conceptbrief aan 
initiatiefnemer. 

2 In te stemmen met verzending van 
bijgaande conceptbrief aan 
initiatiefnemer. 

   

2020-010702 
SA/hiende 

Eenmalige subsidieaanvraag van Rode 
Kruis Brabant-Zuidoost voor het project 
Preventief Woonbeheer 
 

Het college besluit: 
  
1 De subsidieaanvraag toe te kennen en 

€ 5.000,-- subsidie te verlenen. 
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Het doel van Rode Kruis Preventief 
Woonbeheer is het voorkomen en opheffen van 
noodsituaties in en om het huis in de breedste 
zin van het woord. Vervuiling, verzamelingen, 
opgestapelde rommel, los hangende 
trapleuningen of stopcontacten. Hierdoor 
ontstaan onveilige situaties voor bewoners en 
hun omgeving. Problemen stapelen zich op en 
juist kwetsbare mensen kunnen daardoor het 
overzicht kwijt raken. Hun persoonlijke 
veiligheid en hygiëne komen in het geding en er 
zelf iets aan doen lukt niet meer. Er is vaak 
geen financiële ruimte, geen familie of ander 
netwerk meer aanwezig. Het Rode Kruis 
Preventief Woonbeheer zet zich in om deze 
problematiek op te lossen. 
Het Rode Kruis Preventief Woonbeheer kan 
hierbij als partner van het CMD optreden. Als 
mensen voor dit soort problemen staan, kunnen 
zij zich via de gemeente, afdeling CMD, 
aanmelden. CMD neemt contact op met Rode 
Kruis Preventief Woonbeheer (PWB) en de 
hulpvrager. Samen wordt er gekeken op welke 
manier de onveilige woonsituatie het beste 
aangepakt kan worden. 
Om deze werkwijze een jaar uit te proberen is 
een eenmalige subsidieaanvraag ingediend.  

2 Dit bedrag ten laste te brengen van de 
post WMO algemene voorzieningen 
(FCL 6610013/ECL 43600).  

   

2020-016799 
SA/lenoyo 

Tijdelijke Overbruggingsregeling 
Zelfstandige Ondernemers (TOZO) 5e 
tranche 
 
Om de gevolgen van de Coronacrisis te 
beperken geeft het kabinet uitvoering aan een 
noodpakket banen en economie. Eén van deze 
maatregelen betreft de tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandige 
ondernemers (TOZO). Deze regeling geeft 
zelfstandige ondernemers die door de uitbraak 
van het Coronavirus in financiële problemen 
zijn geraakt, de mogelijkheid een 
tegemoetkoming aan te vragen en/of een lening 
voor bedrijfskapitaal. De TOZO geldt tot 1 
oktober 2020. 
De gemeente Geldrop-Mierlo krijgt voor de 
uitvoering van de TOZO in totaal € 5.650.834. 
Een bedrag van € 5.137.122  is reeds 
bevoorschot. Met deze 5e tranche wordt € 
513.712 toegekend. 
Op basis van de gemeentelijke verantwoording 
(uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 
begrotingsjaar) wordt de hoogte van de 
vergoeding vastgesteld ter hoogte van 100% 
van de gemaakte kosten. Voor de vergoeding 
van de uitvoeringskosten geldt een vast bedrag 
per besluit op een aanvraag. 
De TOZO wordt door Senzer uitgevoerd. Met 
het onderhavige besluit en de bijgaande 

Het college besluit: 
  
1 Om het bedrag ad € 513.712 dat de 

gemeente van het Rijk als voorschot 
heeft ontvangen ten behoeve van de 
TOZO 5e tranche, direct en volledig 
over te hevelen naar 
uitvoeringsorganisatie Senzer 

2 Dit bedrag naar Senzer over te hevelen 
met de bijgevoegde concept 
subsidiebeschikking. 

3 De raad hierover te informeren met de 
wekelijkse Corona nieuwsbrief. 
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beschikking wordt het totaal bedrag van de 5e 
tranche € 513.712  aan Senzer toegekend. 
Zoals ook bij de vorige TOZO toekenningen 
aan Senzer het geval was kan de 
gemeenteraad over dit besluit geïnformeerd 
worden met behulp van de 
“coronanieuwsbrief”.  

   

2020-017088 
SA/jaelse 

Huurovereenkomsten problematische 
gezinnen 
 
Vanuit het Plusteam wordt er ondersteuning 
geboden aan gezinnen waar op meerdere 
terreinen problemen zijn. Vaak wordt er een 
maatwerktafel belegd waarbij alle partijen aan 
tafel zitten om gezamenlijk tot oplossingen te 
komen. In de praktijk blijkt dat er incidenteel 
situaties zijn waarbij de 
woningbouwverenigingen geen 
huurovereenkomst willen sluiten met een 
inwoner vanwege ervaringen in het verleden. 
 

Het college besluit de afdelingsmanager 
Samenleving te machtigen 
huurovereenkomsten voor problematische 
gezinnen af te sluiten inclusief het 
ondertekenen van de huurovereenkomsten. 

   

2020-002696 
MO/feabee 

Subsidie Stichting Ouders en Jeugdzorg 
2020 
 
De Stichting Ouders en Jeugdzorg (voorheen 
De Noodkreet) vraagt voor het jaar 2020 een 
subsidiebedrag aan van €5600,-. Dit is een 
voorgefinancierd bedrag voor 4 
begeleidingstrajecten. Indien het wenselijk is 
gebruik te maken van meer trajecten, dan is dit 
middels nacalculatie (factuur) af te nemen. In 
2019 is er gebruik gemaakt van 5 trajecten. 
Wanneer er minder trajecten worden ingezet, 
ontvangt gemeente Geldrop-Mierlo het 
resterende bedrag. Zo lopen we financieel geen 
risico. 
De trajecten zijn kostenbesparend binnen de 
jeugdhulp in het gedwongen kader. Daarnaast 
zijn gemeenten vanuit de Wmo wettelijk 
verplicht om cliëntondersteuning te organiseren 
voor (jeugdige) inwoners. 
De Stichting biedt onafhankelijke 
cliëntondersteuning aan ouders die te maken 
hebben met jeugdhulp binnen het gedwongen 
kader en die in conflict zijn geraakt met een 
jeugdhulpaanbieder of Gecertificeerde Instelling 
(GI). De Stichting biedt geen hulpverlening, 
maar cliëntondersteuning door middel van 
ervaringsdeskundigen en beroepskrachten. Zij 
focussen op de communicatie en 
samenwerking tussen ouders, kind en 
professionals zodat de jeugdhulpverlening 
sneller op gang kan komen en de kinderen zo 
min mogelijk belast worden met ruzies. De 
medewerkers van de stichting hebben een 
onafhankelijke positie en er wordt geen 

Het college besluit in te stemmen met de 
toekenning van het subsidiebedrag van  
€ 5600,-- aan Stichting Ouders en 
Jeugdzorg voor het jaar 2020 onder de 
voorwaarde van voorfinanciering en 
nacalculatie ten laste van budget 
‘Clientondersteuning’ (fcl 66 2 0000).  
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maximum aantal uren of contacten, zodat 
ouders gedurende het gehele traject 
ondersteund kunnen worden. Ongeveer 80 
procent van alle aanvragen worden opgelost en 
helpen hulpverleners om een positieve herstart 
te maken. 
Daarnaast hebben zij een signaleringsfunctie 
met mogelijke verbetersuggesties richting de 
GI. 
De dekking voor de voorgestelde subsidie 2020 
ter hoogte van € 5.600,--, betreft budget 
‘Clientondersteuning’ (fcl 66 2 0000).  

   

2020-017042 
FIN/maruyt 

Raadsinformatiebrief Herfinanciering 
bestaande geldleningen 
 
Op 11 augustus is de adviesnota 
“Herfinanciering bestaande geldleningen” 
behandeld in het college. In de vergadering is 
besloten om een raadsinformatiebrief voor te 
leggen aan de raad over de herfinanciering. 
Deze is bijgevoegd. 

Het college besluit : 
 
1. In te stemmen met de 

Raadsinformatiebrief 
2. Aan de Raadsinformatiebrief toe te 

voegen dat er een mondelinge 
toelichting zal volgen in de Commissie 
Algemene Zaken van september. 

   

2020-015227 
DI/jamans 

Discussie gemeentelijk vuurwerkbeleid 
n.a.v. raadsvragen Groen Links 
 
Het vuurwerkbeleid is al enkele jaren landelijk 
maar ook in onze gemeente onderwerp van 
discussie. Het nieuwe landelijk beperkte 
vuurwerkverbod, waarbij de verkoop en het 
afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen wordt 
verboden, heeft ongetwijfeld gevolgen op de 
schade en overlast die jaarlijks wordt ervaren 
van het afsteken van vuurwerk. 
In lijn met eerdere besluiten lijkt het logisch om 
zowel de landelijke als de lokale evaluatie van 
de gevolgen van het nieuwe landelijk 
vuurwerkbeleid van de komende jaarwisseling 
af te wachten. Afhankelijk daarvan kan bekeken 
worden óf en aan welke aanvullende 
maatregelen er dan in onze gemeente nog 
behoefte zou zijn 
Inmiddels zijn er al wel vanuit de raadsfractie 
Groen Links vragen gesteld om toch nu al 
aanvullende maatregelen te treffen. 
Aan de hand van een memo wordt het college 
om een principe-uitspraak gevraagd over de 
verschillende mogelijkheden voor aanvullend 
gemeentelijk vuurwerkbeleid om in deze lijn 
toekomstige vragen vanuit de raad te kunnen 
beantwoorden. 
Op 6 juli ontvingen we schriftelijke vragen ex. 
artikel 38 RvO van de fractie Groen Links over 
vuurwerk. 
Groen Links is voorstander van een algeheel 
vuurwerkverbod en zou graag zien dat een 
dergelijk verbod in onze gemeente wordt 
ingesteld. 

Het college besluit: 
  
1. Geldrop-Mierlo voert het landelijke 

beleid rondom vuurwerk en volgt de 
ontwikkelingen daarin. 

2. Om geen algeheel vuurwerkverbod in 
te stellen. 

3. Vuurwerkvrije zones slechts in te 
stellen op verzoek van inwoners / 
belanghebbenden. 

4. In te stemmen met de beantwoording 
van de vragen van de fractie van Groen 
Links 

5. De beantwoording via de griffie toe te 
sturen aan de raadsleden. 
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2020-015001 
DI/jamans 

Veiligheidsmonitor Geldrop-Mierlo 2019 
 
In het najaar van 2019 is de landelijke 
Veiligheidsmonitor uitgevoerd. Het onderzoek 
bevat veel informatie over de gevoelens van de 
burgers met betrekking tot leefbaarheid en 
veiligheid. Daarnaast zijn deze subjectieve 
enquêteresultaten aangevuld met objectieve 
politiecijfers over aangiften of meldingen van 
(overlast)incidenten en wordt een vergelijking 
gemaakt met de overige gemeenten uit het 
basisteam Dommelstroom, Oost Brabant en 
Nederland. 
In onze gemeente zijn extra enquêtes uitgezet 
om betrouwbare resultaten op wijkniveau te 
krijgen en zijn aanvullende vragen gesteld. In 
totaal hebben 1063 inwoners aan deze 
uitgebreide Veiligheidsmonitor van onze 
gemeente deelgenomen. De resultaten zijn 
weergegeven in de Veiligheidsmonitor Geldrop-
Mierlo 2019. 

Het college besluit: 
  
1 Kennis te nemen van de 

Veiligheidsmonitor Geldrop-Mierlo 2019 
2 In te stemmen met de 

raadsinformatiebrief 
3 De raadsinformatiebrief door te sturen 

naar de raad.  
4 Een algemen pulbicatie uit te doen over 

de uitkomstn  

   

 "Keek op de week"  

   

2020-016884 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 18 
augustus 2020 
 

Het overzicht representatie college vanaf 
18 augustus 2020 wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

2020-016884 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 18 augustus 2020 

 

   

 Sluiting  

   

   

   

 
 
 


